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

 

No vigésimo 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. Sargento Silvano 

cobrou do Poder  Público melhorias nas condições de trabalho dos guardas municipais da capital. Destacou a importância que 

os guardas municipais recentemente integrados ao sistema de segurança pública, possuem para o Estado do Pará. Defendeu 

a criação da guarda metropolitana para o fortalecimento do combate à violência. Em seguida assumiu a direção dos trabalhos 

a vereadora Marinor Brito e concedeu a palavra ao vereador Mauro Freitas. Esse parlamentar parabenizou o vereador Fabrício 

Gama pelo nascimento de sua filha prevista para os próximos dias. Justificou sua ausência na sessão ordinária de ontem por 

ter estado no município de Caratateua para acompanhar a entrega de obras de asfaltamento. Ao tratar das eleições deste ano 

mencionou as mudanças determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, como o tempo destinado propaganda e período para 

campanha. Defendeu, entretanto, não ser salutar um intervalo de dois anos entre eleições, pois corre-se o risco dos eleitores 

confundirem o trabalho dos vereadores como sendo campanha eleitoral. Após o discurso, reassumiu a presidência o vereador 

Mauro Freitas. Amaury da APPD, criticou o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setransbel) pela 

propaganda criada e propagada através dos meios de comunicação, atribuindo a culpa dos altos preços das passagens de 

ônibus à gratuidade conferida as pessoas portadoras de deficiência e à meia passagem concedida aos estudantes. Externou 

sua indignação com a Setransbel por tentar associar o preço abusivo das passagens de ônibus aos diretos conquistados pela 

população. Concluiu que a propaganda criada pela Setransbel tem como objetivo justificar um futuro aumento na tarifa de 

ônibus. Logo depois usou da tribuna a vereadora  Marinor Brito. Enquanto essa parlamentar registrava sua indignação com a 

agressão sofrida pelo filho da ex- vereadora Ivanise Gasparim em um bar no estado do Rio de Janeiro, encerrou o Horário de 

Expediente. Iniciou-se o Horário de Liderança. Marinor Brito, pela liderança do PSOL demonstrou solidariedade à ex-vereadora 

Ivanise Gasparim e a seu filho, Rodrigo Coelho de Farias, que foi severamente agredido enquanto frequentava um bar no 

bairro da Lapa no estado do Rio de Janeiro. O motivo da agressão, segundo informou, era de conotação homofóbica. 

Perguntou-se até quando as pessoas irão conviver com o ódio e a intolerância que vem tomando conta do país. Disse que 

cobrará das autoridades do Rio de Janeiro a punição dos agressores de Rodrigo Coelho de Farias. Posteriormente não houve 

lideranças a se pronunciar e o presidente encerrou o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de presença.  

Não houve quórum. Aguardaram-se  os dez minutos previstos no Regimento até a nova verificação de presença. Findo os dez 

minutos estipulados, fez-se nova verificação de presença. Permaneceu a ausência de quórum, o presidente declarou então 

encerrada a presente sessão às nove horas e cinquenta minutos, marcando outra para o dia 22/08/2018, em horário 

regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, pelo bloco DC – Avante; Fabrício Gama 

e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo 



bloco PSD – PTC;John Wayne,  Igor Normando, pelo bloco MDB - PHS; Paulo Bengtson, Igor Andrade, Moa Moraes,  

Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares, Adriano Coelho,  pelo 

bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; França, Simone Kahwage, pelo PRB; Marinor Brito, pelo PSOL; 

Justificaram suas ausências os vereadores Fernando Carneiro, Toré Lima, 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 21 de agosto de 2018.     
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