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

No sexto 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. Toré Lima saudou os vereadores 
presentes e afirmou que a partir de hoje os debates nessa Casa serão cada vez mais acalorados em virtude do início das 
convenções, alianças e coligações dos partidos políticos que concorrerão as eleições em 2018. Desejou sorte aos vereadores 
Fernando Carneiro, pré-candidato a Governador do Estado, Joaquim Campos pré-candidato a Deputado Federal e Sargento 
Silvano pré-candidato a Deputado Estadual. Lembrou muitas vezes ter afirmado que não seria candidato às eleições este ano. 
Ponderou, entretanto, ter prometido às comunidades uma campanha próxima ao povo, na defesa do meio ambiente e em busca 
de melhorias no transporte público. Assim sendo, dará continuidade ao trabalho através de sua candidatura a Deputado 
Estadual. Nesse ínterim assumiu a presidência o vereador Joaquim Campos. O presidente solicitou um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma ao senhor Carlos Reis pai de Caio Reis, seu assessor. Em seguida assumiu a presidência o vereador 
Toré Lima. Em seu discurso, Igor Andrade recordou discursos acalorados em eleições passadas que muitas vezes foram 
desrespeitosos e em alguns casos tornaram-se agressões verbais. Espera prevalecer o clima de serenidade nos embates de 
ideias que possam vir a ocorrer na Câmara Municipal de Belém em decorrência da pluralidade de parlamentares candidatos às 
eleições neste ano. Emerson Sampaio saudou a todos os presentes especialmente os servidores desta Casa de Leis. Comentou 
as convenções estaduais do MDB, PR e dos partidos que farão parte da coligação que apoiará a candidatura de Helder 
Barbalho ao Governo do Estado. Confessou jamais ter visto tanta gente reunida em uma convenção como a que lançou a 
candidatura de Helder Barbalho, no último dia quatro de agosto. Espera do futuro governo de Helder Barbalho a materialização 
da mudança tão ansiada pela população. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. O vereador 
Toré Lima transferiu a presidência ao vereador Dinely. Joaquim Campos pela liderança do bloco MDB - PHS, observou a 
conclusão de muitas alianças políticas em torno das eleições deste ano. Exaltou a grandiosidade da convenção ocorrida no 
último sábado dia quatro de agosto, onde foi definida a candidatura de Helder Barbalho ao Governo do Estado. Ao entrar em 
contato com as pessoas, percebeu nelas o desejo de mudança e a vontade de melhorar o país. Participou aos demais, que foi 
questionado por populares quanto da necessidade do exército nas ruas. Em resposta a esse questionamento afirmou não haver 
a necessidade de uma intervenção do exército no combate à violência, pois geraria ainda mais violência. O fim da violência virá, 
afirmou, com o uso contínuo de inteligência. Toré Lima, pela bancada do PRB, informou ter dado entrada nessa Casa de um 
projeto de lei que proíbe o uso de canudos plásticos, inclusive os presente em cotonetes, exceto os biodegradáveis. A 
justificativa para o projeto reside no fato desses materiais plásticos terem um grande impacto ambiental, com cerca de 25 
milhões de toneladas sendo retirados dos rios e lares anualmente em todo o território nacional. Solicitou a ajuda dos 
parlamentares na aprovação do referido projeto. Em Aparte comentou o assunto a vereadora Marinor Brito. Sargento Silvano 
pela liderança do bloco PSC - PTC, exclamou Jair Bolsonaro como futuro presidente do país e Helder Barbalho como futuro 
Governador do Estado. Pediu perdão ao prefeito Zenaldo Coutinho por ter duvidado da seriedade de seu trabalho. Paulo 
Bengtson pela liderança do bloco PSB - PSDB -PTB, desejou surgir dessas eleições a renovação política de que a população 
necessita. Comentou a discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização do aborto. Sobre esse assunto 
demonstrou, como cidadão e como cristão, preocupação com o que possa vir desse julgamento, por exemplo, a ampliação dos 
casos amparados por lei. Informou já existirem três casos onde o aborto é amparado legalmente, a saber, quando a gestação 



implica em risco de vida para a mulher, quando a gestação é decorrente de estupro e no caso de anencefalia. Dr. Elenilson, pela 
liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, sobre o julgamento no STF da descriminalização do aborto, recordou que o 
assunto em torno do aborto sempre foi polêmico. Apresentou como importante alternativa à discussão sobre o aborto, a 
discussão da prevenção da gravidez através do uso de contraceptivos e do planejamento familiar. Responsabilizou o Ministério 
da Saúde pelo baixo investimento na prevenção da gravidez indesejada, bem como na distribuição ineficaz de informação às 
mulheres.  Assumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do PSOL, Marinor Brito declarou acreditar na 
possibilidade real da eleição do vereador Fernando Carneiro como Governador do Estado. O motivo de seu otimismo é o desejo 
de mudança da população que poderá refletir-se no projeto de governo que o PSOL representa. Encerrado o Horário de 
Liderança, fez-se a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardou-se os dez minutos previstos em Regimento até a 
nova verificação de presença. Findo os dez minutos estipulados, fez-se nova verificação de presença. Houve quórum e iniciou-
se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram postas em votação e aprovadas por unanimidade pela plenária as atas: referentes 
à 92ª sessão ordinária do Segundo Período da Primeira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura e as 39ª, 51ª e 53ª sessões 
ordinárias,  relativas ao Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Em atenção ao pedido do vereador 
Joaquim Campos foi realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Carlos Reis. Após a homenagem foi 
feita a leitura e a votação do requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando inserção nos Anais da Casa de 
matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 19/06/2018, intitulada: "Vereadores de Belém mantêm  expediente nas 
eleições 2018". Após o vereador Dinely assumir a presidência, encaminhou à votação o autor do requerimento. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade. Posteriormente houve a leitura e votação do requerimento de autoria  do vereador Fernando 
Carneiro, solicitando inserção nos Anais  da Casa de matéria publicada no Jornal O Liberal  intitulada: "Belém tem o 2º pior  
aeroporto do país". Encaminharam à votação o autor do requerimento e os vereadores Mauro Freitas e Amaury da APPD. 
Através de Questão de Ordem o autor do requerimento, vereador Fernando Carneiro solicitou a votação no painel eletrônico.  Na 
votação onze vereadores votaram favoráveis e um votou contrariamente, totalizando doze votos. Não houve, portanto, quórum. 
O presidente então registrou nominalmente os vereadores presentes na votação. Eram eles: Amaury da APPD, Blenda 
Quaresma , Dr. Elenilson, Emerson Sampaio, Fernando Carneiro, Henrique Soares, Lulu das Comunidades, Mauro Freitas, Moa 
Moraes, Paulo Bengtson, Rildo Pessoa e Victor Dias. Em seguida o presidente declarou encerrada a presente sessão às  dez 
horas e quarenta e sete minutos, convocando os parlamentares para  a sessão do dia sete de agosto, em caráter ordinário e em 
horário regimental. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC – Avante; 
Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco 
PSD – PTC; Blenda Quaresma, Joaquim Campos, pelo bloco MDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes,Paulo Bengtson, Victor 
Dias, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Wellington Magalhães, Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares , pelo bloco PDT – 
PSL; Amaury da APPD, Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT;Fernando Carneiro, Marinor Brito pelo PSOL; Toré Lima, 
Simone Kahwage, pelo PRB; Emerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores Bieco, Nehemias Valentim 
e França. 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 06 de agosto de 2018.     
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