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

No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Toré Lima. 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 em seu pronunciamento solicitou a realização de um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma ao guarda municipal de Marituba, agente Rubens de Souza, e ao policial militar Jefferson Maciel dos Anjos, 
ambos assassinados no dia anterior. Comentou a atual situação da Segurança Pública do Estado do Pará, onde 
muitos agentes perdem suas vidas. Demonstrou indignação ao afirmar que, nem mesmo com a atual calamidade 
implantada na segurança pública, os agentes têm o direito de reivindicar melhores condições de trabalho por medo de 
perderem seus empregos. Émerson Sampaio evocou as bênçãos de Deus em prol da saúde do vereador Joaquim 
Campos, que se encontra em observação médica. Mencionou a falta de investimento na segurança pública estadual 
tendo como consequência o aumento da violência, o que torna, segundo informou, a cidade de Belém a segunda 
mais violenta do mundo. Criticou as tentativas de descredibilizar, por parte de determinada agências, as pesquisas 
indicando que 30% das intenções de votos são destinadas ao senhor Hélder Barbalho. Assumiu depois a presidência 
da Mesa o vereador Amaury da APPD e, seguindo a ordem de inscrição, usou da palavra o vereador Delegado Nílton 
Neves. Este declarou ter conhecimento do trabalho do novo secretário de segurança, senhor Luiz Fernandes Rocha. 
Comunicou ter protocolado na última terça-feira, um requerimento solicitando ao prefeito de Belém a criação de uma 
Secretaria Municipal de Segurança Pública. Em aparte, o vereador Sargento Silvano cobrou ações práticas dos 
órgãos que coordenam a segurança pública no Estado do Pará em detrimento de muita teoria. Por fim, o vereador 
Delegado Nilton Neves cobrou mais diálogo entre os vereadores e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. 
Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC, 
comentou o fato de a cidade ter parado em decorrência dos muitos alagamentos ocasionados pela excessiva chuva e 
agravada pela precária infraestrutura urbana da mesma. Questionou-se sobre o real motivo para não haver, até o 
presente momento, nenhuma medida efetiva do poder municipal. Argumentou que o problema da infraestrutura é 
grave e, no entanto, vem se arrastando há muitos anos, tendo passado por muitos governos. Igor Andrade, pelo bloco 
PSB - PSDB - PTB, apontou que, nos discursos hoje proferidos sobre a atual situação da segurança pública, nenhum 
orador levou em consideração o tocante à Justiça. Responsabilizou em parte a Justiça pelos problemas de segurança 
pública, citando os casos em que, sistematicamente, a polícia apreende um reconhecido infrator e com a mesma 
constância a Justiça o libera. Assumiu, neste ínterim, a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Toré Lima, 
pela bancada do PRB, parabenizou os vereadores Fabrício Gama e Igor Andrade por terem sido indicados pelo 
prefeito de Belém para representar nesta Casa de Leis a liderança e vice-liderança do governo, respectivamente. 
Comentou o evento ocorrido no Palácio Antônio Lemos, com a presença do prefeito Zenaldo Coutinho e do ministro 
da Integração Nacional, senhor Hélder Barbalho, e ainda de alguns vereadores. Informou que este encontro vem 



responder àqueles que duvidaram do projeto apresentado pelo ministro Hélder Barbalho do novo porto a ser criado 
em Belém e que hoje é um fato oficializado através da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Belém e o 
Ministério da Integração Nacional. Sobre este convênio, informou já existir a empresa vencedora da licitação e prazo 
para ser concluída a obra, a saber, de um ano. Fabrício Gama, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, comentou 
sobre a inauguração de duas escolas municipais pelo prefeito Zenaldo Coutinho - uma no bairro do Jurunas e outra 
na baixada da Avenida Gentil Bittencourt - totalmente equipadas com bibliotecas, laboratório, salas climatizadas, 
cozinha para a preparação da merenda escolar e acessibilidade. Parabenizou o governo do prefeito Zenaldo Coutinho 
pelo empenho na criação e melhoria das escolas municipais. Pela liderança do governo, o vereador Fabrício Gama 
falou sobre os transtornos ocasionados pela chuva. Destacou a parcela de responsabilidade da população no 
problema de alagamentos decorrentes do entupimento de bueiros, ocasionados pelo despejo irregular de lixo. Cobrou 
mais responsabilidade da população no sentido de não despejar lixo em qualquer lugar. Reprovou o protesto feito por 
alguns integrantes do Sintepp em frente à residência do prefeito Zenaldo Coutinho, afirmando que não se deve 
confundir a vida política de um homem público com sua vida particular e a de seus familiares. Em aparte, comentou o 
vereador Zeca Pirão. Pela bancada do PP, Émerson Sampaio parabenizou o prefeito de Belém pela criação das duas 
escolas anteriormente mencionadas no discurso do vereador Fabrício Gama. Findo o horário estabelecido 
regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Antes da verificação de quorúm, o presidente Toré Lima 
informou sobre o Ofício nº 030/2018 de 22 de fevereiro de 2018, da Prefeitura Municipal de Belém, que comunica a 
indicação do vereador Fabrício Gama, do Partido da Mobilização Nacional, como líder do Governo nesta Casa de 
Leis, em substituição ao vereador Nehemias Valentin, do PSDB, e  que a vice-liderança do Governo será exercida 
pelo vereador Igor Andrade, do PSB, em substituição ao vereador Fabrício Gama. Fez-se, em seguida, a verificação 
de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de silêncio, 
atendendo à solicitação do vereador Sargento Silvano, em homenagem póstuma ao agente Rubens de Souza e ao 
policial militar Jefferson Maciel dos Anjos. O vereador Amaury da APPD justificou depois sua ausência do restante da 
sessão em virtude do compromisso, anteriormente firmado, de estar no Tribunal de Justiça do Estado. Foram 
aprovados posteriormente, por unanimidade, os seguintes requerimentos: solicitando três dias de licença parlamentar 
no período de 01 a 03 de março de 2018, autoria do vereador Igor Andrade; solicitando quatro dias de licença 
parlamentar, no período de 26 de fevereiro a 01 de março de 2018, de autoria do vereador Igor Normando; solicitando 
um dia de licença parlamentar, para o dia 07 de março de 2018, de autoria do vereador Zeca Pirão; solicitando três 
dias de licença parlamentar, de 05 a 07 de março de 2018, de autoria do vereador Gustavo Sefer. Foi aprovado 
depois, por unanimidade, o requerimento solicitando a realização de uma sessão especial para comemorar os 107 
anos da Assembléia de Deus em Belém, de autoria do vereador Marciel Manão. Posteriormente, foi rejeitado por 
maioria - 05 votos a favoráveis e 16 contrários - o requerimento, de autoria do vereador Dr. Chiquinho, solicitando 
inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal com o título "Erros prejudicam mais uma vez os 
desfiles de Carnaval", caderno Atualidades, página 03, edição de 26/02/2018 -  a votação deste requerimento foi 
realizada nominalmente atendendo à solicitação do vereador Fabrício Gama, tendo encaminhado a votação os 
vereadores Dr. Chiquinho, Fabrício Gama, Sargento Silvano, Igor Andrade, Adriano Coelho e Rildo Pessoa. Foi em 
seguida aprovado por unanimidade o requerimento, de autoria do vereador Fernando Carneiro, solicitando a 
realização de sessão especial para comemorar os 50 anos do "Maio de 1968". Fez o encaminhamento o autor do 
requerimento. Foram ainda aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: solicitando sessão especial para 
discutir sobre os condutores escolares automotivos do município de Belém, de autoria do vereador Lulu das 
Comunidades; solicitando a realização de sessão especial, em data a ser definida, para comemorar os 200 anos da 
Polícia Militar do Estado do Pará, pelo trabalho que esta vem realizando em defesa do estado, de autoria dos 
vereadores Sargento Silvano e Mauro Freitas; e solicitando a realização de sessão especial para discutir sobre os 
Transtornos de Espectro Autista - TEA, no dia 05/04/2018, de autoria do vereador Adriano Coelho. Terminado o 
horário regimental da Primeira Parte, foi feita nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda 
Parte da Ordem do Dia. Entrou então em discussão o projeto que "Reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza 
Imaterial do Município de Belém a 'Marcha para Jesus'", referente ao Processo nº 1356/17, tendo sido o mesmo 



aprovado por maioria, com vinte e três votos favoráveis e uma abstenção. O presidente declarou então aprovado o 
projeto que "Reconhece como patrimônio cultural de natureza imaterial do Município de Belém, a 'Marcha para 
Jesus’". Iniciou-se depois a discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das lojas que comercializam ciclos e bicicletas de fornecer, no ato da comercialização, aos 
compradores, manual contendo as normas do Código de Trânsito Brasileiro", referente ao Processo nº 1335/17, de 
autoria do vereador Igor Andrade. Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Igor Andrade, Celsinho Sabino, 
Fernando Carneiro e Dr. Elenílson. Fez-se então a leitura do artigo 1º e da emenda aditiva a este – de autoria dos 
vereadores Dr. Elenílson e Igor Andrade - com a seguinte redação "adita-se onde couber ‘Normas do Código de 
Transito Brasileiro voltadas para o ciclismo’". Posto em votação, de forma simbólica, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. O presidente comunicou então a aprovação do projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das lojas 
que comercializam ciclos e bicicletas de serem obrigados a fornecer, no ato da comercialização, aos compradores, 
manual contendo normas de Código de Trânsito Brasileiro".  Foi aprovado em votação em bloco e de forma simbólica 
(atendendo à Questão de Ordem, aprovada pela plenária, do vereador Adriano Coelho) o projeto que "Institui a 
Medalha Defensor da Vida, e dá outras providências" (Processo nº 1622/17) e emenda com a redação "onde se lê 
'Decreto Legislativo' leia-se 'Resolução' e onde se lê 'Medalha', leia-se 'Diploma'". O presidente comunicou então a 
aprovação do projeto que "Institui a Medalha Defensor da Vida, e dá outras providências". Por fim, foi aprovado por 
unanimidade o projeto, constante no processo nº 1874/17, através de votação simbólica e em bloco (em atendimento 
à Questão de Ordem aprovada em plenário do vereador Toré Lima). Justificou seu voto o autor do projeto. Ficou em 
discussão então o projeto que "Dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, bancários 
de serviços e similares às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula óssea." (processo nº 
1875/17). Na discussão, pronunciaram-se os vereadores Fernando Carneiro e Gustavo Sefer (com aparte do 
vereador Celsinho Sabino). Findo o tempo previsto regimentalmente, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão 
às onze horas e quarenta e cinco minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro 
Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – 
Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – 
PTC; Moa Moraes, Gleisson, 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; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, pelo PSOL; 
Toré Lima, Simone Kahwage e França, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os 
vereadores Blenda Quaresma, Amaury da APPD, Marinor Brito, John Wayne e 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 27 de fevereiro de 2018.           
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