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 Aos vinte 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 Toré Lima, que convidou os senhores vereadores a registrarem suas 

presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos. Após o vereador 

Joaquim Campos assumir a presidência da Mesa, o vereador Toré Lima usou da palavra e leu trecho do evangelho do 

dia. Refletindo sobre a leitura, afirmou existir a justiça de Deus e a justiça dos homens, sendo mais importante buscar a 

justiça de Deus. Comentou depois sobre sua ida à assembléia organizada por moradores do bairro da Terra Firme para 

discutir sobre o baixo valor das indenizações oferecidas àqueles que vivem às margens do canal do Tucunduba. Criticou 

ainda o atraso na execução das obras de macrodrenagem deste - que atualmente se encontram em sua segunda etapa. 

Findo seu discurso, reassumiu a presidência da Mesa. Sargento Silvano criticou a forma como o secretário titular da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SEGUP, senhor Luiz Fernando Rocha, vem 

enfrentando o problema da criminalidade. Defendeu que o cargo de secretário de Segurança Pública seja ocupado por 

uma pessoa que de fato conheça, na prática, o combate à criminalidade como um policial conhece. Fabrício Gama 

afirmou que a política é feita de varias formas e difere de pessoa para pessoa, dependendo de sua ideologia. Demonstrou 

preocupação com o tráfico de drogas e armas através das fronteiras do Brasil que vem se agravando com a retirada de 

parte do efetivo das fronteiras para áreas internas do território, como ocorreu com a intervenção no estado do Rio de 

Janeiro. Criticou o Supremo Tribunal Federal - STF por absolver a senadora Gleisi Hoffmann da acusação de corrupção e 

lavagem de dinheiro. Também criticou a forma parcial com que alguns jornais do estado vêm apresentando o resultado 

do julgamento da senadora Gleisi Hoffmann no STF. Segundo este parlamentar, alguns jornais apresentaram a 

absolvição daquela senadora, mas não informaram que ela ainda responde no mesmo tribunal a dois inquéritos no âmbito 

da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pelo 

bloco PMDB - PHS, Joaquim Campos culpou  a política de esquerda no Brasil pela onda de violência e situação de 

calamidade que o país enfrenta. Ao término deste pronunciamento, assumiu a direção dos trabalhos o vereador Fabrício 

Gama. Pela bancada do  PRB, Toré Lima demonstrou preocupação com resultado das recentes pesquisas mostrando a 

cidade de Belém como a mais violenta do país. Declarou ser a situação da violência no estado do Pará ainda mais grave, 

uma vez que pesquisas feitas pelo Conselho Nacional de Segurança também mostraram que existem oito cidades 

paraenses entre as vinte cidades mais violentas do país. Findo seu discurso, este parlamentar assumiu a presidência. 

Pela liderança do bloco PSD-PTC, Lulu das Comunidades agradeceu em nome dos moradores do bairro do Tenoné à 

Prefeitura Municipal de Belém pelo cumprimento do compromisso firmado junto aos moradores de asfaltar ruas daquela 

localidade. Informou que, até a presente data, estão sendo asfaltadas dez ruas do bairro. Por fim, parabenizou a 

administração do prefeito Zenaldo Coutinho pela atuação eficiente. Pela liderança do governo, Fabrício Gama 

parabenizou o vereador Lulu das Comunidades por seu pronunciamento. Declarou que, desde o governo do ex-

presidente Lula, que as fronteiras do país não têm a devida fiscalização. Mencionou reportagem televisiva mostrando 

existirem facções invadindo o país, através das fronteiras desguarnecidas, com drogas e armas. Disse ainda que, 

 



enquanto 400 milhões de dólares em contrabando de drogas e armas entram no país, os políticos estão desviando 

dinheiro público. Pela liderança do bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Fabrício Gama afirmou que são desviados 

trilhões de reais por meio de corrupção, dinheiro que poderia ser usado em setores fundamentais para benefício da 

população. Pela liderança do bloco PSC - PPS, o vereador Dinely fez um agradecimento ao prefeito Zenaldo Coutinho 

pela preocupação com as comunidades mais carentes. Citou como exemplo a ajuda ao Projeto Esperança, no distrito de 

Icoaraci, que atende mais de quarenta crianças em situação de risco. Em aparte, comentou o assunto o vereador Lulu 

das Comunidades. Encerrado o Horário de Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador 

Nehemias Valentim pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, 

o que foi aprovado pela plenária. Em seguida, após a leitura, entrou em votação o requerimento de autoria do vereador 

Toré Lima solicitando inserção nos anais da Casa matéria publicada no jornal O Liberal e no jornal Diário do Pará 

intituladas respectivamente "Belém é a capital mais violenta do país" e "Pesquisa aponta Belém como a capital mais 

violenta do país". Encaminharam a votação os vereadores Toré Lima, Rildo Pessoa, Fernando Carneiro (com aparte do 

vereador Paulo Bengtson) e Sargento Silvano. Neste ínterim, assumiu a presidência da Mesa o vereador John Wayne. 

Dando prosseguimento, usaram da tribuna os vereadores Marinor Brito, Henrique Soares e Amaury da APPD. Posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador Toré Lima. Encerrada a Primeira 

Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Segunda 

Parte da Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, o vereador Toré Lima solicitou ao presidente que, em caso de 

ausência de quórum, fosse feita a verificação nominal da presença dos vereadores. Em seguida, entrou em discussão 

única e votação com dispensa de interstício o projeto de lei que adita inciso XX ao artigo 20 e inciso XX ao artigo 42 da 

Resolução nº 15 - Regimento Interno, com emendas, referente ao Processo nº 316/15, de autoria do vereador Amaury da 

APPD. O vereador Amaury da APPD pediu então Questão de Ordem solicitando votação simbólica e em bloco dos 

artigos, o que foi aprovado pela plenária. Encaminhou a votação o vereador Amaury da APPD. Posto em votação, o 

projeto, com emenda, foi aprovado por unanimidade. O presidente comunicou depois a aprovação do projeto. Justificou 

seu voto o vereador Amaury da APPD. Em seguida, entrou em discussão o projeto que "Cria a Medalha Condecorativa 

de Honra ao Mérito ao Defensor da Ilha do Mosqueiro", referente ao Processo nº 2786/17, de autoria do vereador 

Gustavo Sefer. Encaminharam a votação a vereadora Marinor Brito e o vereador Gustavo Sefer. Através de Questão de 

Ordem posta em votação o vereador Gustavo Sefer solicitou que o projeto fosse aprovado em bloco e de forma simbólica. 

Na votação, não houve quórum e o presidente encerrou a sessão às onze horas e dezessete minutos, registrando 

nominalmente a presença dos seguintes vereadores em plenário, conforme fora solicitado em questão de Ordem do 

vereador Toré Lima: John Wayne, Toré Lima, Dinely, Altair Brandão, Amaury da APPD, Blenda Quaresma, Fabrício 

Gama, Fernando Carneiro, Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Henrique Soares, Marciel Manão Marinor Brito, Rildo 

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

Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Lulu das 

Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, John Wayne, Joaquim Campos, 

Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Moa Moraes, Victor Dias, Paulo Bengtson, Nehemias Valentim, pelo bloco 

PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Del. Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair 

Brandão, Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pela bancada do PSOL; 

França, Toré Lima e Simone Kahwage, pelo PRB. Justificaram suas ausências os vereadores: Celsinho Sabino, 

Delegado Nílton Neves, Dr. Chiquinho, Dr. Elenílson e Mauro Freitas. 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 20 de junho de 2018.     
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