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No vigésimo 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 Dr. Elenilson. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Marinor 

Brito declarou repúdio à situação de violência que tem ameaçado os jovens, especialmente as mulheres, dentro das 

universidades. Apresentou dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, mostrando que 80% 

dos casos de homicídios no Estado do Pará não são apurados ou elucidados. Apresentou como explicação para essa 

porcentagem, o fato do Poder Público Estadual ser incompetente e agir sempre de má fé. Acusou o governo do 

estado, atualmente administrado por Simão Jatene, de possuir outros interesses que não são os da população. 

Joaquim Campos apresentou matéria do jornal Diário do Pará mostrando pesquisa encomendada pelo jornal Folha de 

São Paulo apresentando Belém como a segunda pior gestão pública do Brasil. Em consonância à pesquisa da Folha 

de São Paulo, ironizou uma recente pesquisa no Estado, mostrando uma aprovação de 98% da administração do 

governador Simão Jatene, por parte da população. Criticou a possibilidade da criação de um plano de habitação no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para casais homoafetivos. Sargento Silvano falou sobre o caso da 

sargenta da Polícia Militar que foi espancada por um oficial também da Polícia Militar no Distrito de Outeiro. Chamou 

a atenção deste parlamentar o fato do caso estar sendo acobertado. Declarou não ter medo de denunciar esse tipo de 

covardia. Uma vez encerrado o Horário de Expediente teve início o  Horário de Liderança. Instante em que foram 

solicitadas as Questões de Ordem dos vereadores Amaury da APPD e Fernando Carneiro requerendo um minuto de 

silêncio em respeito póstumo a Ulisses Manassés (militante do Partido dos Trabalhadores) e Miguel Lobato (militante 

do MST) respectivamente. Joaquim Campos, pela liderança do bloco MDB - PHS, questionou os métodos usados 

pelas agências de pesquisa para computar as intenções de votos da população nos candidatos que concorrerão ao 

Senado Federal e ao governo do Estado.  Espera de seu candidato à Presidência da República duas qualidades 

fundamentais: honestidade e incorrupção.  Declarou  que Jair Bolsonaro possui essas duas qualidades fundamentais 

e por tal motivo este é seu candidato à Presidência da República. Pela liderança do bloco PC do B - PT, Amaury da 

APPD externou repúdio à propaganda criada e distribuídas nos meios de comunicação pelo Sindicato das Empresas 

de Transportes de Passageiros (Setransbel). Chamou tal propaganda de mentirosa e preconceituosa por tentar 

enganar o povo do Estado do Pará, alegando ser o motivo do alto preço da tarifa de ônibus culpa dos estudantes e 



portadores de necessidades especiais. Informou que a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) já 

entrou com uma ação no Ministério Público Estadual e na Defensoria Pública, para que a propaganda da Setransbel 

seja retirada de forma imediata dos meios de comunicação. Pela liderança da oposição, Amaury da APPD rejeitou o 

ponto de vista de empresários do setor de transporte, de que estariam prestando um favor à população e por isso não 

melhoram a qualidade dos serviço prestados.  Fernando Carneiro pela liderança do PSOL comungou do 

posicionamento do vereador Amaury da APPD no que se refere a propaganda idealizada pela Setransbel para 

justificar o preço da tarifa de ônibus.  Lamenta o fato de grande parte da frota do transporte público de Belém ter 

origem em ônibus usados oriundos do Estado do Rio de Janeiro. Pela liderança do Governo vereador Fabrício Gama 

comunicou os esforços do prefeito de Belém Zenaldo Coutinho para manter equilibrada a administração do  

Município, pagando os salários dos servidores em dia e executando obras em toda a Cidade de Belém. Encerrado o 

Horário de Liderança, assumiu a presidência o vereador John Wayne, que solicitou o registro da presença  dos 

vereadores. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos determinados regimentalmente. Após esse tempo 

e nova verificação de presença, houve quórum e teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia. Momento em que 

foram aprovadas as atas referentes a 57ª, 58ª e 59ª sessões ordinárias do Segundo Período da Segunda Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. Em seguida foi feito um minuto de silêncio em respeito aos falecidos Ulisses Manassés 

e Miguel Lobato. Após isso, o presidente fez leitura das matérias em pauta. O vereador Igor Andrade em Questão de 

Ordem solicitou a dispensa de leitura e interstício dos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia, o 

que foi aprovado pela plenária. Foi feita então a leitura do Requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando 

inserção nos Anais da Casa, matéria publicada Matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição de 20/08/2018, 

intitulada "Pará é o segundo Estado com pior eficiência em gestão do País" . Através de Questão de Ordem aprovada 

em plenária o vereador Fabrício Gama solicitou a votação do Requerimento em painel eletrônico. Usou da palavra o 

autor do Requerimento. Na votação seis vereadores votaram favoráveis ao Requerimento e oito votaram contrários. 

Não houve, portanto, quórum. Oportunidade em que o presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas 

e vinte e nove minutos, convidando os vereadores para a sessão do dia 21/08/2018, em horário regimental e em 

caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC – Avante; Fabrício 

Gama, Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Sargento Silvano e 

Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne, Blenda Quaresma,  Joaquim Campos, pelo bloco MDB - PHS; Igor 

Andrade, Moa Moraes,  Victor Dias, Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – 

PPS; Del. Nilton Neves, Adriano Coelho,  pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT;Simone 

Kahwage, Toré Lima,  pelo PRB; Marinor Brito, Fernando Carneiro, Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Emerson Sampaio pelo 

PP. Justificaram suas ausências os vereadores França, 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 20 de agosto de 2018.     
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