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

No sétimo 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 John Wayne. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Sargento Silvano citou reportagem 
do jornal O Liberal, edição de hoje, noticiando o assassinato de uma mulher grávida, pelo próprio marido. Esse caso, declarou, 
veio somar ao sempre crescente número de crimes de feminicídio no país. Ressaltou que apesar de decorridos doze anos da 
criação da “Lei Maria da Penha” (lei 11.340, de 7 de agosto de 2006) e dos avanços na defesa dos direitos das mulheres, ainda 
são constantes os casos de agressões sofridos por elas. Enquanto policial da ativa atendeu diversos chamados no interior do 
Estado, onde freqüentemente mulheres eram agredidas por seus companheiros. Demonstrou repúdio a qualquer tipo de 
agressão contra a mulher. Informou ter protocolado nessa Casa de Leis no dia dezenove de fevereiro do ano corrente, um 
projeto de lei que visa instituir a Semana Municipal de Mobilização e Conscientização de alunos da Rede Municipal, sobre a 
importância da Lei Maria da Penha. O motivo de ter apresentado tal projeto teve respaldo na importância da prevenção e na 
formação do caráter dos cidadãos. Mauro Freitas também ressaltou a importância da Lei Maria da Penha no combate aos crimes 
praticados contra mulheres. Apesar dos avanços proporcionados pela Lei Maria da penha, declarou ainda serem constantes os 
casos de agressões e assassinatos de mulheres noticiados todos os dias nos meios de comunicação. Outro tema abordado por 
este parlamentar foi a reportagem publicada no jornal O Liberal, tratando do início dos trabalhos na Câmara Municipal de Belém 
e dos desafios que serão enfrentados nessa Casa na discussão dos projetos de urgência para o Município de Belém. Como um 
dos desafios a serem enfrentados, disse, estará a escolha de Belém como “hub” da aviação internacional no norte do Brasil, em 
virtude da dependência de Belém de seu nicho econômica que é o comércio de bens e serviços. Em aparte comentou o 
vereador Joaquim Campos. Toré Lima após saudar todos os presentes, queixou-se do modo como foi tratado durante um 
telefonema que fez à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). Conjecturou ser, o motivo 
de ter sido destratado pela SEDOP, o fato deste parlamentar ter anunciado sua candidatura à Deputado Estadual e por não 
pertencer ao grupo político que dirige aquele órgão Estadual. Definiu como absurdo uma Secretaria Estadual negar-se a atender 
um parlamentar, qualquer que seja seu partido político. Em Aparte falou o vereador Nehemias Valentim. Encerrado o Horário do 
Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Sargento Silvano ao comentar a ação de 
criminosos armados que metralharam um quartel do município de Pacajás, no último dia sete de agosto, responsabilizou o 
Governo do Estado pela situação de calamidade na segurança pública no Estado do Pará. Simone Kahwage pela bancada do 
PRB, mencionou os doze anos da Lei Maria da Penha ao falar da morte da advogada Tatiana Spitzner, no qual o principal 
suspeito é seu marido. Usou o caso dessa advogada como demonstração de que, apesar dos avanços, muita coisa ainda deve 
ser feita no sentido de inibir a violência contra a mulher. Igor Andrade, pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTC, criticou a 
postura do ex-prefeito municipal de Belém  Edmilson Rodrigues, por ter noticiado na noite de ontem nas redes sociais que o 
mercado de São Brás estaria em chamas. Este parlamentar acrescentou, entretanto, que o Mercado se São Brás, segundo 
informou o Corpo de Bombeiros, não estava em chamas. Alegou ter tido a notícia falsa o único objetivo de atingir a gestão do 
atual prefeito de Belém Zenaldo Coutinho e contra o povo de Belém. Rildo Pessoa, pela liderança do bloco Democracia Cristã - 
Avante, concedeu Aparte ao vereador Dr. Elenilson que criticou a notícia falsa propagada na noite de ontem de que o Mercado 
de São Brás estaria em chamas. Concluiu que o objetivo dessa notícia falsa era denegrir a imagem do prefeito Zenaldo 
Coutinho. Ao retomar a palavra Rildo Pessoa desejou boa sorte a todos que participarão direta ou indiretamente das eleições de 



2018. Disse esperar a vitória dos melhores candidatos para responderem pelos anseios do Estado do Pará. Amaury da APPD, 
pelo bloco PCdoB - PT, recebeu com tristeza a notícia de que Belém possui o segundo pior aeroporto do país. Baseado nessa 
notícia, afirmou ser difícil a empreitada do vereador Mauro Freitas de tornar Belém “hub” da aviação internacional no norte do 
país. Criticou a falta de acessibilidade dos portos de Belém, que em sua maioria pertencem a administração privada. Findo o 
horário estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste momento 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.  
Assumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Foram postas em votação e aprovada por unanimidade pela plenária a ata da 
50ª sessão ordinária do Segundo Período da Segunda Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Após a leitura das matérias em 

pauta, vereador Igor Andrade pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos 
constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia, o que foi aprovado pela plenária. Em seguida foi feita 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, edição de 01/08/2018, intitulada: "Belém tem o 2º pior aeroporto do país". Posto 
em votação o requerimento foi aprovado com dezessete votos favoráveis, dois contrários e nenhuma abstenção.  
Posteriormente entrou em votação o requerimento de autoria do vereador Amaury da APPD solicitando inserção nos anais da 
Casa de matéria do jornal O Liberal intitulada: "Portos sem acessibilidade serão autuados no Pará". Após a leitura usou da 
palavra o autor do Requerimento. Momento em que o vereador Sargento Silvano congratulou o servido Raimundo Pena 
("Mundinho") pelos vinte anos de serviços prestados a este Poder Legislativo. Após votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o Requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando a 
realização de sessão especial para tratar da regularização fundiária do conjunto da Carmelândia. Encaminharam à votação o 
autor do requerimento e o vereador Amaury da APPD. Justificou seu voto o vereador Mauro Freitas, autor do Requerimento. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo quórum, 
iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Estando os projetos em pauta suspensos ou estando seus autores 
ausentes, não houve matéria em condição de ser discutida e votada, o presidente John Wayne encerrou a sessão às 
dez horas e cinquenta minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia oito de agosto de 2018, 
conforme horário regimental. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC 
– Avante; Bieco, Zeca Pirão, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das 
Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando, John Wayne, Joaquim 
Campos, pelo bloco MDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes, Paulo Bengtson,Victor Dias, Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – 
PSDB – PTB;Celsinho Sabino, Wellington Magalhães, Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho,  pelo bloco PDT – PSL; 
Altair Brandão, Amaury da APPD pelo bloco PC do B – PT; França, Toré Lima, Simone Kahwage, pelo PRB; Justificaram suas 
ausências os vereadores Del. Nilton Neves, Fernando Carneiro, Henrique Soares e Marinor Brito. 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 07 de agosto de 2018.     
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