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 ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 Aos vinte e 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 Toré Lima, que convidou os demais parlamentares a 

registrarem suas presenças no painel eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos.  

Nehemias Valentim falou sobre a comemoração dos trinta anos do PSDB. Afirmou que os bons políticos são vítimas de 

difamações por parte de pessoas desqualificadas e desonestas, que visam destruir os bons partidos para, dessa forma, 

perpetuarem-se no poder. Declarou ser um dos deveres dos políticos dar exemplo de retidão, transparência e 

honestidade. Em aparte, comentou o vereador Fabrício Gama. Joaquim Campos criticou a forma como é feito o 

recolhimento de impostos no Brasil. Argumentou que os males do país devem-se a uma esquerda comunista que visa 

destruí-lo, tendo como base o Decálogo de Lênin. Também lamentou a origem miscigenada da população brasileira, pois 

em seu entendimento esse fato deu origem à corrupção no Brasil. Por fim, pediu aos parlamentares que dediquem um dia 

da semana para estudar sobre Lênin, Karl Marx e o comunismo. Fez ainda um paralelo entre a política comunista russa a 

da esquerda brasileira afirmando ser, no caso do Brasil, o senhor José Dirceu o cérebro da organização criminosa. 

Fabrício Gama concedeu aparte ao vereador Gustavo Sefer e este informou sobre seu entusiasmo após ter se 

encontrado com o prefeito Zenaldo Coutinho para tratar dos próximos investimentos a serem feitos pela Prefeitura de 

Belém. Segundo informou, o gestor municipal apresentou planilha sobre obras a serem executadas, totalizando 24 

milhões de reais a serem investidos na macrodrenagem, drenagem e pavimentação em todos os bairros de Belém. Por 

este motivo, parabenizou o prefeito. Em aparte, também se pronunciou o vereador Sargento Silvano. Encerrado o Horário 

de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pelo bloco PSD - PTC, Sargento Silvano criticou a atuação do 

secretário de Saneamento de Belém, senhor Cláudio Augusto Chaves das Mercês. Informou ter enviado mais de 

cinquenta ofícios a este secretário, solicitando obras em diversas ruas da cidade, mas não recebeu nenhuma resposta 

positiva. Afirmou que o motivo pelo qual não foi atendido é o fato de fazer oposição política ao prefeito. Pela liderança do 

bloco PMDB - PHS, Joaquim Campos externou sentir-se feliz em estar funcionário público para servir ao bem público. 

Afirmou que existe uma tentativa em curso de destruir a sociedade e a família. Em aparte, manifestou-se o vereador 

Émerson Sampaio. Pela bancada do PRB, Toré Lima fez sua avaliação dos parlamentares nos três primeiros semestres 

desta legislatura, criticando a falta de quórum em algumas sessões. Avaliou, porém, que até o momento a produtividade 

dos parlamentares tem sido positiva. Como exemplo, mencionou o debate sobre o aumento da passagem de ônibus 

urbano na capital, lembrando que, naquela ocasião, fora aprovado um requerimento solicitando à prefeitura o 

congelamento do preço das passagens até que fosse realizada uma licitação pública para oferecer o transporte coletivo 

com ar-condicionado. Citou ainda o projeto aprovado criando a Semana de Educação Ambiental e Sustentabilidade no 

Município de Belém. Pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Fabrício Gama disse que, independentemente do lugar 

de atuação do vereador, este deve legislar em favor da população de Belém. Defendeu o trabalho do titular da Secretaria 

Municipal de Saneamento - SESAN, senhor Cláudio Augusto Chaves das Mercês. Disse que Cláudio Mercês tem se 

dedicado a resolver os problemas da cidade, mas estes são muitos. Destacou como uma das dificuldades em resolver o 

 



problema do lixo, a falta de conscientização por parte da população, que continua despejando-o em local indevido. Em 

aparte, comentou o vereador Igor Andrade. Pela liderança do Governo, Fabrício Gama comunicou que, a partir de julho, a 

SESAN asfaltará mais de cem ruas, além de realizar a reforma de vários mercados municipais. Comunicou ainda sobre a 

conclusão das Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Terra Firme, bem como a reforma do HPSM do Guamá, 

que receberá cento e cinco novos leitos. Em aparte, pronunciou-se o vereador Joaquim Campos. Em seguida, assumiu a 

presidência da sessão o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do bloco PSDC - Avante, Mauro Freitas pontuou a 

importância do trabalho da imprensa para a sociedade. Criticou, no entanto, a reportagem do jornal Diário do Pará com o 

título "Belém terá só um PSM para atender 1.200 pessoas" que, em seu entendimento, é uma tentativa de desmerecer a 

administração do prefeito Zenaldo Coutinho. Argumentou que matérias como estas não contribuem em nada à cidade de 

Belém. Findo o Horário de Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da 

Ordem do Dia. Após votação, foram aprovadas por unanimidade as atas da 43ª sessão ordinária, da 12ª sessão especial 

e da 1ª sessão solene do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa desta legislatura. Após leitura e votação, foi aprovado com 

dezoito votos favoráveis e um contrário, o requerimento de autoria do vereador Émerson Sampaio solicitando a realização 

de sessão especial para discutir a aplicabilidade da Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense de incentivo aos projetos 

culturais e desportistas no âmbito da cidade de Belém. Em seguida, justificaram seus votos os vereadores Émerson 

Sampaio, Marinor Brito e Mauro Freitas. Após o vereador Sargento Silvano ter assumido a presidência da Mesa, também 

justificou seu voto o vereador Fabrício Gama. Terminada esta justificativa, reassumiu a presidência da sessão o vereador 

Mauro Freitas. Dando prosseguimento às justificativas, expressaram-se os vereadores Fernando Carneiro e Igor 

Andrade. Posteriormente, foi lido o requerimento de autoria do vereador Nehemias Valentim solicitando a realização de 

sessão especial para comemorar os 30 anos de fundação do PSDB no Brasil. Através de Questão de Ordem aprovada 

pela plenária, o vereador Nehemias Valentim solicitou que a votação fosse feita simbolicamente. Em seguida, posto em 

votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Foi depois lido e aprovado por unanimidade o requerimento da 

vereadora Simone Kahwage solicitando a realização de sessão especial, no dia 10 de agosto vindouro, em alusão aos 41 

anos da Igreja Universal. Logo depois, foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Adriano 

Coelho solicitando a realização de sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Economista. Sem demora, entrou 

em discussão o requerimento de autoria do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição de 26/06/2018, intitulada  "Zenaldo deixa a população sem hospital por 

cerca de um ano". Encaminhou a votação o vereador Fernando Carneiro. Através de questão de Ordem, o vereador 

Gustavo Sefer solicitou votação em painel eletrônico, o que foi acatado pela Mesa. Posto em votação, o requerimento foi 

rejeitado com dezessete votos contrários, dois favoráveis e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores 

Joaquim Campos, Émerson Sampaio e Fernando Carneiro. Após as justificativas, reassumiu a presidência da sessão o 

vereador Mauro Freitas. 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. Retomou-se então a votação do projeto, 

constante no Processo nº 2786/17, que "cria a Medalha Condecorativa de Honra ao Mérito ao Defensor da Ilha de 

Mosqueiro", de autoria do vereador Gustavo Sefer. Através de Questão de Ordem, aprovada com vinte e dois votos 

favoráveis e nenhum contrário, o vereador Gustavo Sefer solicitou a votação em bloco e de forma simbólica dos artigos 

do projeto. Após a leitura, o projeto, com emenda, foi aprovado em bloco e de forma simbólica por unanimidade. O 

presidente Mauro Freitas declarou então aprovado o projeto que "cria a Medalha Condecorativa de Honra ao Mérito ao 

Defensor da Ilha de Mosqueiro". Em seguida, passou-se à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do 

projeto que suprime os §§ 1º e 2º do artigo 51-A e o artigo 51-A da Resolução nº 15/92 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Belém (Processo nº 1007/18, de autoria do vereador Mauro Freitas). Participaram da discussão os 

vereadores Sargento Silvano e Gustavo Sefer. Posteriormente, o vereador John Wayne, através de Questão de Ordem 

aprovada pela plenária, solicitou que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de forma simbólica. Em seguida, 

pronunciaram-se os vereadores Marinor Brito e Víctor Dias. O presidente, em seguida, registrou a presença do ex-

vereador desta Casa de Leis, senhor Miguel Rodrigues. Logo depois, a Mesa solicitou a leitura do projeto. Posto em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade em bloco e de forma simbólica. Após declarar aprovado o projeto 

constante no processo nº 1007/18, o presidente Mauro Freitas registrou nominalmente a presença dos vereadores: Toré 

Lima, Mauro Freitas, John Wayne, Fernando Carneiro, Fabrício Gama, Nehemias Valentim, Dr. Elenílson, Joaquim 



Campos, Henrique Soares, Rildo Pessoa, Lulu das Comunidades, Wellington Magalhães, Émerson Sampaio, Marciel 

Manão, França, Simone Kahwage, Bieco, Dr. Chiquinho, Victor Dias, Marinor Brito e Igor Normando. Justificaram seus 

votos os vereadores Toré Lima, Henrique Soares, Rildo Pessoa, Joaquim Campos e, após o vereador Dr. Elenílson 

assumir a presidência, os vereadores Mauro Freitas e Fabrício Gama também fizeram suas justificativas. Não havendo 

mais matéria em pauta em condição de ser discutida e votada, o presidente de Dr. Elenílson encerrou a sessão às onze 

horas e trinta e cinco minutos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia vinte e sete próximo 

em horário regimental.  Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco PSDC 

– Avante; 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 e Joaquim Campos, 

pelo bloco PMDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes, Victor Dias e Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 

Wellington Magalhães e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo 

bloco PDT – PSL; Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT;Fernando Carneiro e Marinor Brito, pela bancada do PSOL; 

França, Toré Lima, Simone Kahwage, pela bancada do PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências 

os vereadores Amaury da APPD, Blenda Quaresma e Celsinho Sabino. Estava sob licença parlamentar o vereador Paulo 

Bengtson. 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 26 de junho de 2018.     
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