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ATA DA  QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 
 

No primeiro dia do mês de agosto 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 então os vereadores inscritos. Joaquim Campos comentou as 
manchetes dos principais jornais impressos do estado, que constatou apresentarem os mesmos problemas dos últimos quinze 
anos. A respeito das atuais condições da segurança pública no estado, indagou há quanto tempo as penitenciárias estaduais 
encontram-se superlotadas e em condições precárias. Como saída à superlotação nas penitenciárias defendeu uma saída que 
poderá vir da própria população através do não cometimento de crimes ou delitos. Com o intuito de prestar contas aos 
moradores da comunidade Eduardo Angelim, registrou ter protocolado, cerca de oitenta dias atrás, em um requerimento 
solicitando melhorias naquela localidade que fica nas proximidades da Rodovia Augusto Montenegro. Após o término desse 
discurso assumiu a direção dos trabalhos o vereador Emerson Sampaio. Em seguida o vereador Mauro Freitas em seu discurso 
congratulou a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) que completará quarenta anos de existência 
no dia 2 de agosto do ano corrente. Declarou ainda, que, independentemente de ser este um ano eleitoral, esta Casa de Leis, 
através de seus parlamentares, trabalhará firmemente com o propósito de torná-la a mais produtiva do Brasil. O vereador Zeca 
pirão comentou reclamações feitas por pescadores das localidades de Boa Vista e Muaná a respeito de um seguro de vida que 
estaria sendo descontado do valor do Seguro Defeso como uma obrigatoriedade, apesar do pescador não demonstrar interesse 
ou mesmo não ter conhecimento do mesmo. De posse das denúncias, informou ter estado na Caixa Econômica Federal a fim de 
averiguar os fatos. Após sua visita à Caixa Econômica Federal, este parlamentar fez uma denuncia através do Rádio à polícia 
Federal e ao Ministério Público Federal dando conta do furto sofrido pelos pescadores por parte daquele órgão. Por fim declarou 
estar sofrendo ameaças. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Zeca Pirão, pelo bloco PMN - 
PR - PEN - Solidariedade, declarou trabalhar há vinte e oito anos ajudando na melhora da autoestima da população, através de 
asfaltamento de ruas, execução de calçadas e acesso a rede de esgoto. Confirmou sua presença em algumas ruas que 
receberão asfaltamento esta semana. Informou ser de cerca de 50 milhões de reais o valor disponibilizado pela administração 
municipal para a execução de tais obras. Igor Andrade, pelo bloco PSB - PSDB - PTB, apontou como demonstração de 
responsabilidade para com os eleitores e com o Município de Belém a presença massiva dos vereadores na presente sessão 
que marca o início dos trabalhos nesse Período Legislativo. Registrou ter estado juntamente com o prefeito Zenaldo Coutinho 
em visitando algumas ruas onde foram retomadas obras de drenagem e pavimentação. Declarou ter sido confrontado por alguns 
cidadãos a respeito da relação entre a execução de tais obras e a campanha eleitoral. Em resposta às indagações, deixou claro 
aos cidadãos que não concorrerá às eleições este ano, e está presente nas comunidades simplesmente exercendo seu papel de 
vereador para o qual foi eleito. Toré Lima pela bancada do PRB, comentou o requerimento que apresentou para homenagear os 
100 anos da aquisição pelo Paysandu Sport Club de seu estádio de futebol. Criticou as ações do Departamento de Transito do 
Estado do Pará (Detran) a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) por estarem apreendendo 
ilegalmente veículos em Belém em razão da falta de pagamento do licenciamento dos mesmos, contrariando a legislação 
vigente. Pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, Dr. Elenilson demonstrou preocupação com o crescente número de 
mães que lhe tem procurado, oriundas do interior do estado, com filhos portadores do Transtorno do Espectro Autista –TEA. 
Lamentou não existirem centros especializados no diagnóstico e tratamento de portadores do TEA nos grandes municípios como 
Santarém e Marabá. Concluiu que a não existência de centros especializados no tratamento do TEA, explicaria o grande número 



de mães e pais que vêm até Belém em busca de tratamento muitas vezes de forma tardia. Emerson Sampaio, pela bancada do 
PP, observou que hão haverá mudanças na qualidade de vida das pessoas sem a presença de políticos para representá-las. 
Lamentou rotularem todos os políticos como ladrões. Sente-se particularmente triste com esse rótulo, pois alega nunca ter 
roubado nada. Fez um apelo diretamente aos eleitores, para analisarem suas posturas nas últimas eleições a fim de não agirem 
eventualmente de forma hipócrita diante de tanta corrupção. Fernando Carneiro, pela bancada do PSOL, informou sobre a 
realização hoje da convenção do partido Socialismo e Liberdade, onde será oficializada a pré candidatura desse parlamentar ao 
governo do Estado e ocorrerá no Hotel Sagres. Comentou reportagem do jornal O Liberal apresentando pesquisa que constatou 
possuir, a cidade de Belém, o segundo pior aeroporto do Brasil. Criticou ainda o aumento das passagens de ônibus na capital 
Belém nos últimos dez anos, o que torna esta capital a que mais teve aumento na tarifa de ônibus no país. Findo o horário 
estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de presença. Havendo 
quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram posteriormente postas em votação e aprovadas por unanimidade 
pela plenária as atas: referentes à 93ª sessão ordinária do Segundo Período da Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura e 
as 37ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª,48ª, 49ª e 54ª sessões ordinárias,  e  das 1ª, 14ª, 17ª, 21ª, 22ª e 23ª sessões especiais relativas ao 
Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Em seguida entrou em votação o requerimento de autoria 
do vereador Amaury da APPD solicitando inserção nos Anais da Casa da matéria vincula no site Conversa Fiada publicada no 
dia 02/10/2017, sob o título “Lula lidera cenários para 2018 mesmo após condenação diz Datafolha”). Após a leitura usou da 
palavra o autor do requerimento. Nesse ínterim assumiu a presidência o vereador Dr. Elenilson. Em votação o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Após a leitura foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria da vereadora 
Marinor Brito solicitando a inserção nos Anais da Casa do ATLAS da violência 2018: políticas públicas e retrato dos municípios 

brasileiros, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada – IPEA. Encaminharam à votação a autora do 
requerimento e os vereadores Sargento Silvano, Fernando Carneiro Nehemias Valentim e Toré Lima. Dando 
prosseguimento, foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Toré Lima, solicitando a 
realização de sessão especial para homenagear o Paysandu Sport Club, em data a combinar. Justificou seu voto o 
autor do requerimento e a vereadora Marinor Brito. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente 
solicitou que fosse feita nova verificação de presença. Não havendo quórum, o presidente Dr. Elenilson encerrou a 
presente sessão às dez horas e quarenta e sete minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do 
dia dois de agosto de 2018, conforme horário regimental. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e 
Mauro Freitas, pelo bloco DC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – 
PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne, Blenda Quaresma e 
Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 
Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho e Delegado Nílton Neves, pelo bloco 
PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré 
Lima e França, pelo PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores Paulo Bengtson e Victor 
Dias. 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 01 de agosto de 2018.  
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