
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No décimo segundo dia 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 vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 
registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Igor Andrade 
comentou sobre o clima de Copa do Mundo que contagia a população brasileira – mesmo com todos os problemas existentes 
no país, o campeonato mundial de futebol e a atuação da seleção canarinho tomam o noticiário e a atenção das pessoas. 
Apesar de frequentemente ouvir-se dizer que o povo não sabe votar, expressou sua fé de que nas próximas eleições ocorrerá 
uma renovação para melhor na política nacional. Aditou ter lido recentemente matéria jornalística informando que nenhum dos 
dezessete deputados federais paraenses conseguiu trazer recursos, através de emendas parlamentares, para investimento na 
segurança pública em nosso estado. Avaliou que isto significa falta de prestígio, falta de interlocução e falta de vontade política 
para melhorar a segurança pública no Pará. Entretanto, estes mesmos políticos subirão nos palanques nesta campanha 
eleitoral e dirão que querem mais uma vez um voto de confiança, querem ser reeleitos deputados para lutar pela segurança 
pública, pela saúde, pela educação. Questionou então se tais pessoas realmente merecem ser reeleitas se nenhum deles 
conseguiu trazer verbas para a segurança pública no Pará. Exortou o povo a refletir muito bem antes de votar. Disse ter votado 
em um destes dezessete deputados da bancada paraense, mas este sequer protocolou emendas parlamentares para a 
segurança pública de nosso estado (apenas treze deputados paraenses o fizeram). Considerou que isto é vergonhoso porque 
todos sabem fazer críticas ao governo do estado e ao governo municipal, sobem à tribuna, fazem discursos. Entretanto, não 
contribuem minimamente para melhorar a segurança pública no Pará. Expressou não acreditar que a população paraense 
voltará a eleger qualquer um destes políticos. Repercutiu em seguida o lançamento da campanha do vereador Dr. Elenílson a 
senador da República pelo partido Avante. Informou que - no último sábado, neste plenário - ocorreu um grande evento, com a 
participação do vereador Mauro Freitas, presidente deste Poder. Disse acreditar que dentre os atuais componentes da Câmara 
Municipal de Belém, há vários com plenas condições de serem eleitos deputados estaduais, federais ou até mesmo chegar ao 
Senado. Zeca Pirão externou que, sendo pré-candidato a deputado estadual, tem andado por muitos municípios paraenses e 
tem sido muito bem recebido. Declarou ser muito bom conhecer pessoas novas, novas lideranças, novas mentalidades. Disse 
que há pessoas de coração aberto no interior do nosso estado, que não têm a maldade que muitas vezes encontramos na 
capital. Há pessoas que são politicamente inocentes e os políticos, por vezes, aproveitam-se dessa inocência. Notificou que 
nos quarenta e cinco municípios que visitou, quando reunido com as comunidades, fazia apenas duas perguntas aos seus 
interlocutores: se sabiam a quanto um deputado estadual tem direito anualmente em emendas e a quanto um deputado federal 
tem direito anualmente em emendas. Surpreendeu-se ao perceber que ninguém sabia e perguntou-se o motivo desta 
informação não ser divulgada à população, informando que um deputado estadual tem direito a 1,5 milhões de reais em 
emendas e um deputado federal tem direito a 16 a 17 milhões de reais em emendas todo ano, fora outras regalias que o 
governo concede para atenderem a população. Conclamou as pessoas a prestarem atenção no que fazem os políticos que 
elegem. Afirmou que faz o seu papel, fiscaliza as obras públicas, verifica os problemas que atingem o povo e o que pode ser 
feito para saná-los, dando o retorno a quem o elegeu. A maioria dos políticos, entretanto, só procura a população perto da 
eleição. Reconheceu que cada político tem sua maneira particular de agir e alguns se dedicam a outras áreas, atuando no 
campo da comunicação, preocupando-se com a segurança pública, enquanto outros se dedicam a um trabalho de base, 
trabalho voluntário para ajudar o povo. Entretanto, há muitos políticos – vereadores, deputados e outros – que dão uma 
banana para a população, mas, a seis meses da eleição, há uma correria: deputado pra cá, deputado pra lá, deputado acolá, 
em comitivas. Chegando ao interior, pergunta então às pessoas o que aquele deputado realmente fez pela comunidade. Ouve 
então que aquele político em campanha prometeu fazer o ramal da estrada que leva àquela região, que pediu a alguém que 



listasse cinquenta pessoas da localidade para que estas recebessem cinquenta reais. Concluiu que é assim que fazem 
política, mas não ficam persistentemente atrás do governador para pedir benefícios para a população, não colam no prefeito 
buscando melhorias para o povo e é preciso que este enxergue quem realmente está do seu lado. Findo este pronunciamento, 
o vereador Dr. Elenílson assumiu a presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este parabenizou 
inicialmente o vereador Henrique Soares pela passagem de seu aniversário. Declarou depois estar muito tranquilo em relação 
às próximas eleições, até porque não é candidato, diferentemente de muitos de seus pares. Expressou estar feliz porque há 
nomes brilhantes, membros deste Poder, concorrendo ao parlamento estadual, ao parlamento federal e também ao governo do 
Estado. Citou depois o nome de vários parlamentares que disputarão as próximas eleições, discorrendo sobre as qualidades 
destes e os cargos que pleiteiam. Opinou que o legislativo estadual e o legislativo federal precisam ser renovados. Pediu a 
todos que não se enganem: o povo não elegerá políticos envolvidos em corrupção. Afirmou que o maior patrimônio de um 
político é o seu nome – sua identidade moral é o que deve ser preservado. Parabenizou o Ministério Público Federal, a Polícia 
Federal, o Tribunal de Contas e os demais órgãos fiscalizadores que fazem com que os políticos atualmente pensem melhor 
em como agir. Estimou que os políticos do passado corrompiam-se por não ter medo da punição, uma vez que não havia tanta 
fiscalização. Atualmente, envolver-se em práticas ilícitas significa ter posteriormente o nome envolvido em escândalos, o que 
pode representar o fim da carreira política. Pediu à população que escolha com cuidado seus candidatos à próxima eleição. 
Em aparte, pronunciou-se o vereador Igor Andrade. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. 
Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do bloco PMN – PR – PEN - Solidariedade, 
Zeca Pirão disse ter ficado surpreso com a matéria do jornal O Liberal anunciando sua volta à presidência do Clube do Remo. 
Contou que, quando assumiu anteriormente a presidência da agremiação, o clube estava falido e ninguém de sua diretoria 
queria assumir este cargo. O Remo passou então nove meses sem disputar nenhum campeonato de futebol e durante este 
período, como remista apaixonado, sustentou o clube sozinho, contando com a ajuda de Deus e a compreensão de 
funcionários e jogadores. Conseguiu, nessa época, empréstimos para honrar a folha salarial graças à sua credibilidade. 
Formou-se o time e foram campeões estaduais de futebol, após seis anos de jejum, sendo também bicampeão da Copa Norte 
Sub-20. Ressaltou que durante sua gestão pagou os funcionários (que não recebiam havia oito meses quando assumiu) e os 
jogadores (que não recebiam havia quatro ou cinco meses), o clube passou a disputar uma divisão do futebol profissional 
(estava sem disputar campeonatos nacionais, estando sem série havia alguns anos), reformou o Baenão (Estádio Evandro 
Almeida) liberando-o para um público de 15 mil pessoas, com o gramado em plena condição de receber os jogos. Entretanto, 
surpreendeu-se ao ler matéria publicada no jornal O Liberal na qual o repórter afirma que, durante sua presidência, 
abandonara o Baenão, deixando-o sem condição de funcionamento. Considerou que este jornalista deve estar mal informado 
ou é mal intencionado por publicar inverdades. Conjecturou que isto pode ser proposital, pois há muitas pessoas que não 
gostam de sua pessoa por não participar de negociatas escusas – não faz negócios para roubar o Remo, como já fizeram, não 
toma atitudes que prejudiquem o clube e ajudou todos os presidentes remistas que o sucederam. Desafiou qualquer um a 
provar o contrário do que afirmou. Julgou que o atacam por não gostarem de pessoas que agem corretamente, informando ter 
sido o único presidente do Remo que prestou contas todos os meses de sua gestão e que foi o único a ter as contas 
aprovadas. Aparte do vereador Joaquim Campos. Pelo PP, Émerson Sampaio solicitou o apoio do poder público para 
melhorias na Praça Cordeiro de Farias. Denunciou que o presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Cordeiro de 
Farias está alugando a praça para vendedores ambulantes. A sede daquela associação foi alugada para uma pizzaria e a 
arena de futebol da praça foi alugada para um parquinho, sendo que estes recursos são embolsados pelo presidente da 
entidade. Afirmou que este diz em alto e bom som ser compadre e apadrinhado do vice-prefeito de Belém, senhor Orlando 
Reis. Expôs não acreditar que isto seja verdade - não quer acreditar que o vice-prefeito dê cobertura a uma canalhice destas. 
Informou já ter conversado com Orlando Reis a respeito e que encaminhará denúncia do caso ao Ministério Público do Pará 
para que este o investigue.   Lembrou que a Praça Cordeiro de Farias já foi palco de um projeto social muito bonito, do qual 
participou, envolvendo caratê e tae-kwon-do. Entretanto, o presidente da associação considera-se hoje dono do logradouro, 
estando este tomado por ambulantes que, segundo informações que obteve, pagam-lhe uma taxa semanal. Solicitou que o 
poder público faça o reordenamento da localidade.  Relatou posteriormente ter tentado em vão, por dois meses, obter uma 
audiência com o titular da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC. Solicitou por ofício, no mês de maio passado, a cessão 
de uma escola pública municipal no bairro do Tapanã para a realização de uma ação social. Não obtendo resposta, protocolou 
no dia anterior um segundo ofício com o mesmo teor. Referiu que, segundo informações da SEMEC, a atual secretária, Maria 
do Perpétuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho, ainda não teve acesso ao ofício protocolado no dia 24 de maio. Disse 
saber do esforço desenvolvido pelo prefeito Zenaldo Coutinho para bem gerir a cidade, mas opinou que há meia dúzia de 
secretários municipais que não querem nada, estando apenas preocupados em aparecer nas redes sociais. Fazem-no como 



uma forma de campanha antecipada, buscando posteriormente chegar à vereança no Município. Em aparte, pronunciou-se o 
vereador Sargento Silvano. Pela liderança do bloco PSB – PSDB – PTB, Igor Andrade prestou apoio e solidariedade ao 
prefeito Zenaldo Coutinho e ao secretário municipal de Saúde, senhor Sérgio de Amorim Figueiredo, diante do que considerou 
mais um episódio político, promovido por alguns funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, na 
tentativa de denegrir a imagem da atual gestão municipal. Ressaltou que os fatos relatados são reproduzidos de forma 
exagerada, julgando normal que algumas ambulâncias da frota municipal fiquem fora de serviço por eventuais defeitos e 
quebras. Contrapôs, entretanto, que mesmo os funcionários que fizeram a denúncia (apresentada pela Associação dos 
Servidores do SAMU) não querem deixar de atuar no serviço porque neste ganham uma merecida gratificação. Salientou que 
a responsabilidade pela saúde pública é dividida entre o Município, o estado do Pará e a União. Repudiou a atitude dos 
funcionários lotados no SAMU que atuam politicamente tentando atingir o prefeito Zenaldo Coutinho. Reconheceu, porém, o 
valor dos servidores que se dedicam à luta diária de socorrer e salvar vidas no município de Belém. Quanto à denúncia feita 
anteriormente pelo vereador Émerson Sampaio, reconheceu que isto frequentemente ocorre em vários bairros da cidade. 
Opinou que o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Cordeiro de Farias não age sozinho, deve estar em comum 
acordo com o restante da diretoria daquela associação. Defendeu que a própria comunidade resolva a situação em cada caso. 
Pela liderança do Governo, Fabrício Gama disse ter ouvido atentamente o discurso do vereador Émerson Sampaio em que 
este criticou a atuação do titular da SEMEC. Alertou que o prefeito orienta todos os secretários municipais a receber os 
parlamentares desta Casa, pede que discutam sobre suas demandas e as atendam na medida do possível. Julgou que alguns 
destes secretários, por conta própria, talvez estejam realmente antecipando campanhas para a eleição de 2020. Reiterou que 
esta não é a orientação do prefeito, acrescentando que ele, nas reuniões com o secretariado, pede a todos os titulares das 
secretarias que ouçam e atendam os vereadores e a população. Destacou que Zenaldo Coutinho, tendo sido também 
parlamentar durante muitos anos, sabe o quão importante é a relação dos parlamentares com os secretários. Em aparte, 
manifestaram-se os vereadores Joaquim Campos, Sargento Silvano, Toré Lima, Igor Andrade. Findo este pronunciamento, o 
vereador Sargento Silvano assumiu a presidência da Mesa. O vereador Mauro Freitas subiu então à tribuna, pela liderança do 
bloco DC – Avante, e manifestou incomodar-se com a crítica feita nas redes sociais à grande visibilidade e comoção 
provocada pela Copa do Mundo, enquanto o país vive uma crise econômica e social. Considerou que o brasileiro preocupa-se 
com as mazelas da sociedade, mas é aficionado pelo futebol e a Copa do Mundo é o ápice deste esporte. Avaliou que 
condenar esta paixão nacional, dizendo que isto faz com que o povo brasileiro esqueça os problemas que assolam o país é 
uma forma de politicagem. Pelo bloco PSD - PTC, Gustavo Sefer julgou que a administração pública de Belém melhorou muito 
no ano de 2018, pois os vereadores estão tendo mais acesso às secretarias municipais do que anteriormente. Registrou o 
empenho da Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, através do trabalho do secretário Cláudio das Mercês, em atender 
às demandas dos vereadores, demandas que em verdade são da população que estes representam. Infelizmente, lamentou, 
não se pode dizer o mesmo da Agência Distrital de Icoaraci, localidade onde teve grande votação. Referiu que o Distrito de 
Icoaraci está abandonado e o agente distrital, senhor Enivaldo Santana de Andrade, não sabe o que está fazendo. Reportou já 
ter levado estas considerações ao prefeito Zenaldo Coutinho, dizendo ser necessário urgentemente substituí-lo pelo bem da 
bucólica, pelo bem de Icoaraci. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-
se a Primeira Parte da Ordem do Dia. O presidente comunicou então à plenária a solicitação de que, por acordo de lideranças, 
se transferissem os projetos de honrarias da pauta desta Primeira Parte para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia, 
suspendendo-se a Primeira Parte e passando-se logo à Segunda Parte. Consultadas as lideranças partidárias presentes, a 
solicitação foi aprovada, não havendo óbices. Fez-se então a leitura da matéria constante na pauta da Primeira Parte e o 
vereador Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes e 
solicitando que os projetos estabelecendo datas comemorativas fossem também transferidos para a pauta da Segunda Parte, 
o que foi aprovado pela plenária. Iniciou-se então a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Igor Andrade pediu nova 
Questão de Ordem solicitando que os projetos fossem votados de forma simbólica e em bloco, o que foi aprovado pela 
plenária. Foi feita então a leitura dos seguintes projetos: projeto que “Concede a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – 
Reconhecimento Nacional ao senhor Julião Neto”, referente ao Processo nº 781/18, de autoria do vereador Émerson Sampaio; 
projeto que “Concede a Plaqueta e Medalha Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Myke Carvalho”, 
referente ao Processo nº 780/18, de autoria do vereador Émerson Sampaio; projeto que “Concede o título honorífico de 
Cidadão de Belém ao senhor Flávio Rocha”, referente ao Processo nº 739/18, de autoria da vereadora Simone Kahwage; 
projeto que concede a “Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira ao vice-almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, 
comandante do 4º Distrito Naval, representante da Marinha do Brasil, à desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos 
Santos, coordenadora dos Juizados Especiais, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e ao juiz federal 



Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes, diretor do Foro de Justiça Federal – Seção Judicial do Pará”, referente ao Processo 
nº 691/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que concede “a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – 
Reconhecimento Nacional à senhora Ana Cecília Moreira Silva”, referente ao Processo nº 676/18, de autoria do vereador Zeca 
Pirão; projeto que concede o “título honorífico de Honra ao Mérito aos diretores da empresa Lotus Administração LTDA: 
Augusto Teixeira, Bernard Teixeira e Mário Teixeira”, referente ao Processo nº 661/18, de autoria do vereador Gustavo Sefer; 
projeto que concede a “Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira à Coordenadoria do Serviço Social da Polícia Civil do 
Estado do Pará”, referente ao Processo nº 632/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que concede o título 
honorífico de “Honra ao Mérito ao senhor José Guataçara Correa Gabriel”, referente ao Processo nº 630/18, de autoria do 
vereador Joaquim Campos; projeto que concede a “Medalha de Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao bloco carnavalesco 
Império Romano”, referente ao Processo nº 531/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que concede a 
“Comenda Paulo Frota à senhora Sandra Brazão e Silva Bechara Rocha”, referente ao Processo nº 096/18, de autoria do 
vereador Henrique Soares; projeto que concede o título honorífico de “Honra ao Mérito ao major PM José Fernandes Alves de 
Lima Neto”, referente ao Processo nº 824/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que concede a “Medalha de 
Direitos Humanos Jaime Teixeira ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CBMPA, coronel 
QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento”, referente ao Processo nº 885/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; 
projeto que concede o título de “Mérito Comunitário aos senhores Expedito Pereira de Brito, Erivaldo Viana Dutra, Benedito 
Martins Sacramenta e Pedro Tadeu Júnior Costa Santos”, referente ao Processo nº 823/18, de autoria dos vereadores 
Fernando Carneiro, Toré Lima, Bieco e Rildo Pessoa; projeto que concede o “Diploma Benemérito Evangélico e a Medalha 
Condecorativa Benemérito Evangélico à Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil”, referente ao Processo nº 827/18, de 
autoria do vereador Lulu das Comunidades; projeto que concede “a Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – Reconhecimento 
Nacional ao senhor José Odir Macedo Santos”, referente ao Processo nº 859/18, de autoria da vereadora Marinor Brito; projeto 
que concede a “Plaqueta e Diploma Esporte Paraense – Reconhecimento Nacional ao senhor Jorge Vaz”, referente ao 
Processo nº 902/18, de autoria do vereador Igor Andrade; projeto que concede o título honorífico de “Honra ao Mérito ao 
senhor Antônio Dias”, referente ao Processo nº 931/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que concede o título 
honorífico de “Honra ao Mérito à senhora Adriana Dias”, referente ao Processo nº 933/18, de autoria do vereador Sargento 
Silvano; projeto que concede o título honorífico de “Honra ao Mérito ao sargento PM Paulo da Rosa Celso de Farias”, referente 
ao Processo nº 934/18, de autoria do vereador Sargento Silvano; projeto que concede o título honorífico de “Honra ao Mérito 
ao sargento PM Raimundo Nonato Oliveira da Silva”, referente ao Processo nº 940/18, de autoria do vereador Sargento 
Silvano; projeto que concede o “Diploma e Comenda Gaspar Viana ao presidente do Conselho Regional de Farmácia – Pará, 
senhor Daniel Jackson Costa”, referente ao Processo nº 951/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que 
concede o “Diploma e Comenda Gaspar Viana ao presidente do Conselho Federal de Farmácia, senhor Walter da Silva Jorge 
João”, referente ao Processo nº 952/18, de autoria do vereador Delegado Nílton Neves; projeto que institui “o Dia Municipal do 
Gênero Musical Choro, em homenagem ao músico Adamor do Bandolim”, referente ao Processo nº 410/18, de autoria da 
vereadora Marinor Brito; projeto que institui no calendário oficial do Município de Belém “o Dia Municipal dos Direitos 
Humanos”, referente ao Processo nº 434/18, de autoria do vereador Fernando Carneiro; projeto que institui “a Semana de 
Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais”, com emendas, referente ao Processo nº 
1734/17, de autoria do vereador Gleisson; e projeto que “Institui o Junho Branco para prevenção, conscientização e educação 
quanto aos malefícios do consumo de drogas lícitas e ilícitas em Belém”, com emendas, referente ao Processo nº 2337/17, de 
autoria do vereador Marciel Manão. Após a leitura, estes projetos foram postos em votação e aprovados em bloco, por 
unanimidade, de maneira simbólica. O vereador Toré Lima pediu então Questão de Ordem solicitando, através de acordo de 
lideranças, a inclusão na pauta desta Segunda Parte dos projetos de atribuição de Utilidade Pública e concedentes da 
comenda Brasão D’Armas de Belém, o que foi aceito pelas lideranças partidárias presentes. Solicitou também que estes 
fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. O presidente fez a leitura da matéria 
correspondente e, não havendo oradores na discussão, foram colocados em votação os seguintes projetos: projeto que 
concede a “Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao Conselho Regional de Economia”, referente ao Processo nº 
670/18, de autoria do vereador Mauro Freitas (a pedido do vereador Adriano Coelho); projeto que concede a “Medalha 
Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao senhor José Batista Capeloni Júnior”, referente ao Processo nº 668/18, de autoria 
do vereador Mauro Freitas (a pedido do vereador Gustavo Sefer); projeto que concede a “Medalha Condecorativa Brasão 
D’Armas de Belém ao senhor Jorge Vaz”, referente ao Processo nº 903/18, de autoria do vereador Mauro Freitas (a pedido do 
vereador Igor Andrade); projeto que reconhece como “de Utilidade Pública para o Município de Belém a Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Norte Brasileira”, referente ao Processo nº 845/18, de autoria dos vereadores 



Mauro Freitas e Nehemias Valentim; projeto que reconhece como “de Utilidade Pública para o Município de Belém o Instituto 
Bola Branca”, referente ao Processo nº 880/18, de autoria do vereador Víctor Dias; projeto que reconhece como “de Utilidade 
Pública para o Município de Belém a Associação Social e de Artes Marciais Esporte e Vida – AMEVIDA”, referente ao 
Processo nº 881/18, de autoria do vereador Víctor Dias; e projeto que reconhece como “de Utilidade Pública para o Município 
de Belém a Academia de Medicina do Pará”, referente ao Processo nº 900/18, de autoria do vereador Dr. Elenílson. Postos em 
votação, em bloco e de forma simbólica, estes foram aprovados por unanimidade com vinte e quatro votos favoráveis. O 
presidente Mauro Freitas declarou então aprovados os projetos referentes aos processos de números 824/18, 885/18, 859/18, 
902/18, 903/18, 931/18, 933/18, 934/18, 940/18, 951/18, 952/18, 969/18, 2337/17, 410/18, 823/18, 827/18, 434/18, 205/18, 
845/18, 880/18, 881/18. 900/18, 096/18, 531/18, 630/18, 632/18, 661/18, 668/18, 670/18, 676/18, 691/18, 739/18, 780/18 e 
781/18. Justificaram seus votos os vereadores Sargento Silvano e Joaquim Campos. Findo o período regimental da Segunda 
Parte, o presidente encerrou a sessão às onze horas e três minutos. Estava licenciado o vereador Amaury da APPD. 
Justificaram suas ausências os vereadores Víctor Dias, Henrique Soares, Fernando Carneiro e Marinor Brito. Estiveram 
presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama, Zeca 
Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN – PEN – Solidariedade – PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento 
Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando, John Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; 
Paulo Bengtson, Nehemias Valentim, Igor Andrade e Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – 
PPS; Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Toré Lima, França e Simone Kahwage, pelo PRB; e Émerson Sampaio, 
pelo PP. 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 12 de junho de 2018.           
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