
   

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

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

 Aos dezenove 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 Mauro Freitas, 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: Zeca Pirão, declarando que a politica 
estraga o desenvolvimento dos estados porque cada um quer ofender o gestor que está no governo, destacando 
que é muito fácil quem está fora ficar criticando, principalmente uma obra complexa como a do Tucunduba que, a 
seu ver, mexe diretamente com a população; frisou que se nega a falar do gestor e que pra acusar é preciso ter 
provas; enalteceu o trabalho realizado pelo governador estadual e pediu que se passasse a história certa, não ficar 
comentando o que não tem provas; informou que acusou o ex-prefeito de ladrão mas apresentou provas; citou que 
as pessoas estão preocupadas em ler e estudar e classificou de indecência o que fizeram com o vereador Mauro, 
coma ex-vereadora Meg e com o orador, mas observou que Deus foi bom consigo, uma vez que mostrava nas 
reuniões que tudo era mentira e concluiu dizendo que Deus conhece tudo e todos e sabe o que faz; Fabrício Gama, 
que parabenizou o vereador Zeca Pirão por colocar que as falas, ás vezes, ultrapassam o limite da coerência; 
comentou sobre a questão do booling, citando que uma pessoa com deficiência congênita foi vitima de apelidos e 
chacotas dentro de uma escola, e que esteve no local pedindo providências; informou que o problema acontece 
muitas vezes ao lado da sua família; comentou que uma aluna tirou sua própria vida pela questão do booling, assim 
como, sobre os malefícios das drogas na vida de muitos jovens; parabenizou a PMB pelo trabalho que vem 
desenvolvendo na área gastronômica de Belém que vem gerando empregos e cultura; Nehemias Valentim, que 
discordou de um radialista por considerar que o orador está caducando; classificando essa atitude como doentia; 
informou que tem o privilegio de ter uma memória perfeita; declarou que está na hora de acabar com isso, 
destacando que é uma honra ser vereador nesta Casa, momento em que pediu que se respeite cada cidadão; 
comentou que existem pessoas sendo processadas e vem andar de bicicleta em Belém, mas com muitos 
segurança, momento em que perguntou como foi o governo de outros prefeitos em Belém, respondendo em seguida 
que que o prefeito Zenaldo não foi condenado em nada e também não vai ser. Passados os trabalhos ao Horário 
das Lider anças, momento em que usaram da palavra os senhores vereadores: Sargento Silvano que, pelo Bloco 
PSD/PTC, discorreu sobre a matéria publicada num jornal local dando conta de que um policial é morto a cada cinco 
dias no Pará e se posicionou como uma pessoa neutra que está representado os guardas municipais e os militares; 
citou que três agentes de seguranças publicas foram ameaçados e que em menos de uma hora três policiais foram 
atacados, momento em que pediu um minutos de silencio para essas três vitimas; lamentou que aqueles que 
deveriam resolver não resolvem, momento em que defendeu mudanças na área da segurança pública e moradias 
dignas para os policias; informou que o ministro Elder pediu intervenção militar para o Estado do Pará mas as 
politicas atrapalharam, tendo como consequência mortes em todo o Pará; Fabrício Gama que, pelo bloco 
PMN/Solidariedade/Pen/PR, informou que a violência assola o País; falou sobre a questão da entrada de drogas no 
País e da tomada do posto da Policia Federal e perguntou como conter a violência se as fronteiras estão abertas; 

 



comentou que segundo o jornal nacional, entra pela fronteira quatrocentos milhões em drogas e questionou como 
combater, momento em que defendeu o policiamento nas fronteiras, citando que a lei criminal tem que ser revista e 
registrou que o prefeito Zenaldo entregou viaturas e motos no sentido de combater a violência; Marinor Brito que, 
pela Liderança da Oposição, se solidarizou com familiares do senhor saudoso Fernando, do Fundo Ver-O-Sol, bem 
como, com os vereadores que trataram da questão da violência; comentou sobre sua participação política na 
questão do combate a violência, momento em que mostrou o Atlas da violência de 2018 em uma pesquisa nacional 
sobre violência, produzido por vários pesquisadores de várias regiões do País, mostrando o retrato da questão 
pública e violência em todo o País, momento em que solicitou que fosse distribuídas copias do referido Atlas aos 
vereadores; lamentou que morrem pessoas todos os dias e pediu aos vereadores que pudessem inserir nos anais 
da Casa um documento informativo e entregar cópias aos vereadores; Marinor Brito que, pela bancada do PSOL, 
informou que em Belém ocorrem setenta e sete homicídios por cem mil habitantes, classificando como dados 
alarmantes, drásticos e dramáticos os índices de abandono e falta de investimentos na área social; lamentando que 
pessoas cada vez mais jovens estão entrando no mundo do crime e em consequência, muitas mortes e existe uma 
relação direta entre a falta de empreendimentos; citou que o orçamento não e crescente de acordo com a 
necessidade da educação e emprego e renda; falou da opção dos governos de terceirizar serviços, destacando que 
é necessário rever essa lógica e chamar o ministério público, prefeitos e colocar o mapa da realidade pra ser 
mudado, apelando em seguida a Assembleia do estado, uma atenção especial sobre esse assunto, momento em 
que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Nehemias Valentim; Mauro Freitas que concedeu aparte 
ao senhor vereador Dinely e este comentou sobre matéria dos jornais locais sobre o prefeito Zenaldo que está 
voltando pra avançar as obras da cidade; citou que ontem soube do empréstimo de noventa e dois milhões de reais 
pra que o prefeito venha trabalhar pelo povo de Belém; prosseguindo o orador Mauro Freitas parabenizou os 
vereadores de Belém pelo recurso que está sendo liberado que foi aprovado nesta Casa para asfaltar ruas de 
Belém; destacou que a cidade perdeu recursos por ocasião da copa passada e concluiu parabenizando o prefeito e 
sua equipe. Em apartes, usaram da palavra os senhores vereadores Gustavo Seffer e Dinely, oportunidade em que 
o senhor presidente solicitou 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 respeitado 
um minuto de silencio em memória póstuma aos cabos Sidney e Danilo e Sargento Aline, solicitado pelo senhor 
vereador Sargento Silvano e senhor Fernando do Fundo Ver o Sol, solicitado pelo senhor vereador Dinely, momento 
em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas e, dando prosseguimento a do 
requerimento formulado pelo senhor vereador Dr. Chiquinho solicitando a realização de uma sessão especial para 
tratar questão médica no município de Belém, o referido requerimento foi rejeitado em votação nominal (12 Não, 08 
Sim e 01 Abstenção), momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Joaquim Campos, 
tendo justificado seus votos os senhores vereadores Dr. Chiquinho, Mauro Freitas, Rildo Pessoa, Sargento Silvano, 
Joaquim Campos, Igor Normando, Fabrício Gama, Fernando Carneiro e Marinor Brito. Prosseguindo foi aprovado o 
requerimento formulado pelo senhor vereador Mauro Freitas, solicitando a realização de uma sessão especial no 
sentido de homenagear os 29 anos da Organização Internacional Nova Acrópole em Belém, com data a combinar, 
tendo justificado seu voto o senhor vereador Dr. Chiquinho, 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. 2º 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, o referido artigo foi aprovado em votação nominal (19 Sim, nenhum Não e 01 
Abstenção). Prosseguindo, foi colocado em discussão o projeto de Lei, constante do Processo nº 913/17 que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que não aceitarem cheques ou cartões magnéticos como 
forma de pagamento, fixarem placa informativa, no âmbito do município de Belém”, tendo usado da palavra o autor 
vereador John Wayne. Em votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade. Ato seguinte, foi colocado em 



discussão o Projeto de Lei, constante do Processo nº 1885/17 que Institui no município de Belém o Dia Municipal da 
Comunidade Espanhola (ver. Mauro Freitas). Em votação o referido projeto foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, constante do Processo nº 2119/17 que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das farmácias ou drogarias disponibilizarem um bebedouro em local visível e acessível para clientes 
engolirem medicamentos em formato de comprimidos ou capsulas, evitando danos a saúde. Assim como também 
uma placa informativa próxima ao bebedouro alertando para os danos que causam a saúde a ingestão de 
medicamentos, em formato de comprimidos ou capsulas, sem água (ver. Marciel Manão), tendo usado da palavra o 
senhores vereadores Fabrício Gama. Em seguida foi aprovada a proposição formulada pelo senhor vereador Toré 
Lima para que o citado projeto fosse votado de forma simbólica e em bloco.  Em votação, o referido projeto foi 
aprovado por unanimidade com as referidas emendas. Prosseguindo, foi colocado em discussão o projeto constante 
do processo nº 468/17 que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e similares fornecerem, sempre 
que solicitada, comanda individual que permita o controle do consumo pelos clientes no Município de Belém (verª. 
Simone Kahwage. Em votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo foi aprovada a 
proposição do vereador Gustavo Seffer solicitando que sejam votado em bloco todos os projetos de patrimônio 
cultural constantes da Pauta. Em votação, foram aprovados em bloco os seguintes projetos de Patrimônio Cultural 
com os seguintes processos  nºs: 1175/17, que Altera a Lei nº 9.126/15, que reconhece como Patrimônio Cultural de 
Belém a procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (ver. Emerson Sampaio); 1341/17 que Reconhece como 
Patrimônio Cultural de natureza imaterial no município de Belém a Festa da Chiquita (verª. Marinor Brito); 1916/17, 
que reconhece como Patrimônio Cultural de natureza imaterial as boieiras do Ver-O-Peso (ver. Mauro Freitas); 
1918/17, que reconhece como Patrimônio Cultural de natureza imaterial no município de Belém no município de 
Belém os Feirantes do Ver-O-Peso (ver. Mauro Freitas); 1938/17; que reconhece como Patrimônio Cultural de 
natureza imaterial no município de Belém no município de Belém o Surf de água doce (ver. Dr. Elenilson); 2335/17, 
que reconhece como Patrimônio Cultural de natureza imaterial no município de Belém no município de Belém os 
vendedores de cocos da Orla de Icoaraci ver. Marciel Manão); e 2238/17, que Declara a Praça da República 
Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Belém no município de Belém (ver. Amaury da APPD), momento em 
que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Fabricio Gama, tendo justificado seus votos os senhores 
vereadores Marinor Brito, Mauro Freitas, Joaquim Campos, momento em que reassumiu a presidência dos trabalhos 
o senhor vereador Mauro Freitas e prosseguindo com a justificativa os senhores vereadores Fabrício Gama, Igor 
Andrade, John Wayne e Zeca Pirão. No ensejo, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às onze 
horas e quarenta e quatro minutos, marcando outra para amanhã, a hora regimental e em caráter ordinário. 
Estiveram presentes os senhores vereadores: Dr. Elenílson, 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, Sargento Silvano e Victor Dias pelo bloco PSD/PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando, Joaquim Campos e 
John Wayne pelo bloco PMDB/PHS; Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo Bengtson pelo bloco PSB/PSDB/PTB; Celsinho 
e Dinely pelo bloco PSC/PPS; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito pela bancada do PSOL; França, Simone 
Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson Sampaio, pela bancada do PP. Justificados: Amaury da APPD e 

Delegado Nilton Neves. 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 19 de junho de 2018. 

 
 
 
 

Presidente 
1º Secretário                                                                                                                                              2ª Secretário 

 
gg, 


