
  

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

         ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA   

 Aos vinte e sete 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: Toré Lima, que saudou os vereadores 
presentes, registrando que como católico fazia a leitura do evangelho e citando um trecho das Bíblia Sagrada, 
referente árvores boas e más; declarou que só Cristo pode levar ao caminho da verdade; momento em que fez uma 
análise do semestre que passou, fazendo um balanço da sua atuação parlamentar, como a aprovação do projeto de 
sua autoria que criou a semana da educação ambiental no município de Belém, com a participação no Bosque e na 
Praça da República; discorreu sobre o projeto referente ao processo licitatório dos ônibus com preço favorável e 
com ar condicionado, observando que os empresários estão se ausentando de participar desse processo; registrou 
que o projeto de sua autoria que deve ser votado em agosto que impede a blitz de confiscar o veiculo do cidadão, 
visando o interesse da sociedade, momento em que se solidarizou com os moradores do bairro da pratinha devido a 
falta de água no período de três meses e sugeriu que a Cosanpa venha se explicar pela falta dágua naquele bairro; 
Sargento Silvano, declarando que todo dia fala sobre questões da cidade; registrou que sua luta pra chegar ate a 
esta Casa com muito trabalho e muita briga; lembrou que há muito tempo trabalhou e tem respeito pelo trabalho dos 
outros colegas e que não tinha dinheiro quando começou sua campanha, mas tinha Deus ao seu lado; frisou que 
olhou para o céu e Deus lhe falou em um culto e que daquele momento em diante Deus mudou sua vida; 
declarando que Deus chama para existência as coisas que não existem e que existe sempre uma saída para tudo; 
frisou que o vereador Joaquim Campos o ajudou muito e que Deus proveu tudo em sua campanha e que continua 
trabalhando de forma íntegra aos seus eleitores e que amanhã estará no projeto de deputado federal, salientando 
que tem zero real para começar a campanha, mas tem Deus no comando; frisou que deve muito ao PSD e ao 
vereador Mauro Freitas e que o político Eder Mauro foi seu parceiro e concluiu dizendo que se Deus quiser te 
abençoar não tem ninguém que impeça, assumindo em seguida a presidência dos trabalhos; Mauro Freitas, que 
agradeceu a matéria publicada no DOL, destacando que o banco Itaú premiu empréstimo para que a prefeitura 
possa fazer obras, momento em que agradeceu ao prefeito Zenaldo por sancionar os projetos de sua autoria, como 
o Metre Valentino e Mestre Vieira, patrimônio do povo de Belém; informou que ontem foi convidado pra participar de 
duas reuniões, uma com movimento dos taxistas e outra com os motoristas de aplicativos e declarou que o prefeito 
decidiu fazer um decreto pra legalizar os aplicativos em Belém, chamando o orador pra representar as duas 
categorias, marcando uma reunião pra cada categoria levar sua reivindicações; classificando como uma medida 
democrática, convidou em seguida o povo de Belém, a Semob, a Semaj e outras com as propostas dos taxistas e 
aplicativos para essa reunião e comunicou que esta Câmara foi uma das que mais trabalhou no Brasil e 
autoconvocou todos os vereadores para a próxima quarta-feira para revogarem a Lei do vereador Orlando que 
proibia os aplicativos de Belém e implantar a Lei referente aos taxista e aplicativos em sessão extraordinária; 
declarou que ser parlamentar não é uma coisa simples e nem pra qualquer um. Passados os trabalhos ao Horário 

 



das Lideranças, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor vereador Mauro Freitas, tendo usado 
da palavra os senhores vereadores: Sargento Silvano que pelo Bloco PSD/PTC, alertou que não quer brigar com 
ninguém, mas apenas que se resolvam as questões do município; enalteceu a decisão do prefeito de chamar as 
duas categorias para um bem comum; observou que o vereador teria que ter mais autonomia, destacando que 
maturidade vem com o tempo e que ficou mais maduro como homem e como pai e com isso resolver mais 
problemas nesta Casa; Joaquim Campos que, pelo Bloco PMDB/PHS, registrou que está se encerrando o semestre 
e mostrou matéria publicada no caderno Poder do jornal O Liberal referente declarações da senadora Gleisse, 
acrescentando que o Supremo está comprometido, uma vez que todos podem roubar, desde que dentro da lei, 
segundo o orador, lendo em seguida a matéria do citado jornal referente a soltura do ex-ministro José Dirceu 
condenado e preso após segunda instancia e concluiu dizendo que roubaram o dinheiro e compraram o Judiciário; 
Toré Lima que, pela Bancada do PRB, se solidarizou com o funcionário desta casa que perdeu sua casa num 
grande incêndio; informou que estará presente na próxima quarta- para a votação do decreto do vereador Orlando, 
alertando em seguida que os aplicativos estão liberados em todo o Brasil e que não se pode tolir a sociedade de ter 
uma alternativa a mais e pediu aos taxista que não venham brigar com outro colega, mas para diminuir taxas 
cobradas. Não havendo mais lideranças a se pronunciar o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que 
registrassem suas presenças no Painel eletrônico e não havendo quórum, foram aguardados os dez minutos 
regimentais. Reaberta a sessão sob a presidência do senhor vereador Toré Lima, que convidou os senhores 
vereadores a registrarem suas presenças no painel eletrônico e não havendo quórum, o senhor presidente declarou 
encerrada a presente sessão às dez horas minutos, convocando os senhores vereadores para a sessão 
extraordinária da próxima-quarta feira para a votação do projeto do ex-vereador Orlando, bem como, o retorno para 
o dia primeiro de agosto, em caráter ordinário. Estiveram presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas pelo bloco 
PSDC/Avante; Sargento Silvano pelo bloco PSD/PTC; Joaquim Campos pelo bloco PMDB/PHS; Dinely pelo bloco PSC/PPS; 
Dr. Chiquinho e Marinor Brito pela bancada do PSOL; Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson 
Sampaio, pela bancada do PP. Licenciado: Paulo Bengtson. Justificados: Blenda Quaresma, Delegado Nilton Neves, Fabrício 

Gama. 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 27 de 
junho de 2018. 
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