
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

No trigésimo dia do mês de outubro 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, em virtude do defeito apresentado pelo painel eletrônico, registrou 

nominalmente os vereadores presentes. Estes eram: França, Toré Lima, Mauro Freitas, Gustavo Sefer, Igor Normando, Igor 

Andrade e Joaquim Campos. Em seguida, usaram da palavra os vereadores inscritos para tal. Toré Lima agradeceu ao povo 

paraense por reconhecer a necessidade de mudança no governo do estado, governo este que, em seu ver, deverá possuir a 

sensibilidade e a responsabilidade de trabalhar voltado principalmente aos mais necessitados. Agradeceu ainda aos paraenses 

por eleger Hélder Barbalho o novo governador. Afirmou não ter dúvida de que Hélder será o melhor governador da história do 

estado do Pará. Criticou o grupo Doxa Pesquisa pela divulgação de pesquisas irreais, conforme se constatou ao término das 

eleições para o governo do Pará. Informou que, segundo o que apurou, o dono da referida empresa comentou sobre a tentativa de 

ludibriar os eleitores, fornecendo o suposto resultado da pesquisa antes mesmo da etapa de amostragem estar concluída. Em 

seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Zeca Pirão. Mauro Freitas subiu então à tribuna e parabenizou todos os 

vereadores que concorreram a algum cargo nesta eleição. Em especial, parabenizou os vereadores que foram eleitos deputados. 

Disse que, apesar de ter apoiado a campanha de Márcio Miranda ao governo estadual, torcerá por uma boa administração de 

Hélder Barbalho. Externou ter votado no candidato à presidência da República Jair Bolsonaro por julgar ser, no momento, o 

menos pior para o Brasil. Findo seu pronunciamento, Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Gustavo Sefer pronunciou-

se posteriormente e comemorou sua eleição a deputado estadual, reiterando seu compromisso com os mais necessitados. 

Informou aos presentes sobre a larga experiência de Hélder Barbalho que, em quatro anos, assumiu no governo federal quatro 

importantes pastas, dentre as quais o Ministério de Pesca e Aquicultura. Desejou depois sucesso aos eleitos Hélder Barbalho e 

Jair Bolsonaro. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, 

Igor Andrade saudou o futuro governador do estado, Hélder Barbalho. Opinou que o resultado da disputa eleitoral para o cargo de 

governador mostra o desejo de mudança do povo paraense. Por fim, identificou em Hélder Barbalho a excelência e a experiência 

necessárias para administrar nosso estado. Pela liderança do Governo, Igor Andrade declinou da palavra. Joaquim Campos, pelo 

bloco MDB - PHS, agradeceu aos mais de 43 mil eleitores que, por acreditarem em seu projeto, nele votaram para deputado 

federal. Sobre a disputa ao governo do Pará, apontou como estratégia ruim do candidato Márcio Miranda a aposta no deboche. 

Criticou depois o candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, por incitar a população ao confronto.  

Julgou que durante o governo de Jair Bolsonaro haverá maior defesa à pátria, à família, ao próximo e aos bons costumes da 

sociedade. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Gustavo Sefer disse ter certeza do acerto de sua escolha para presidência do país 

quando, ao comemorar a vitória nas urnas, o candidato Jair Bolsonaro, juntamente com seus apoiadores, fez uma oração. Este 

ato demonstrou, em seu entendimento, um compromisso com a família e Deus acima de tudo. Parabenizou Hélder Barbalho pela 

expressiva vitória na disputa ao governo do Pará. Findo este discurso, o presidente registrou a presença em plenário do ex-

vereador de Belém Paulo Queiroz. Rildo Pessoa, pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, agradeceu a oportunidade 

de ter participado da campanha de Hélder Barbalho ao governo estadual. Rebateu as críticas de que teria mudado de lado por 

apoiar  este candidato. Disse ter participado da campanha de Hélder Barbalho já no ano de 2014 e nesta eleição apenas manteve 

sua coerência. Pela bancada do PRB, Toré Lima declinou da palavra. Émerson Sampaio, pelo PP, solicitou um minuto de silêncio 



em memória das oito pessoas assassinadas no bairro do Tapanã no dia anterior. Lamentou a maneira suja com que se deu o fim 

das campanhas ao governo do estado, em especial no último sábado, quando alguns vereadores foram destratados. Denunciou a 

assessora da Prefeitura Municipal de Belém, cujo codinome é Galega, que, juntamente com seu marido policial civil, estava 

ameaçando pessoas pelo simples fato de estarem portando bandeiras com determinada cor. Criticou o vereador Mauro Freitas por 

seu discurso no último sábado, no bairro do Tapanã, em que este chamou alguns vereadores da CMB de traidores do povo 

paraense.  Parabenizou depois todos os vereadores da Casa que concorreram a algum cargo neste processo eleitoral. Findo este 

pronunciamento, o vereador Sargento Silvano solicitou um minuto de silêncio em memória do sargento J. Batista, assassinado no 

bairro do Tapanã. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou ao primeiro-secretário, vereador Toré Lima, que 

registrasse nominalmente a presença dos parlamentares. Este registrou a presença dos vereadores: Toré Lima, Mauro Freitas, 

Blenda Quaresma, Sargento Silvano, Adriano Coelho, Igor Andrade, Rildo Pessoa, Émerson Sampaio, Marciel Manão, Simone 

Kahwage, Delegado Nílton Neves, Igor Normando, Bieco, Fernando Carneiro, Moa Moraes, Amaury da APPD, Marinor Brito, 

Gustavo Sefer e Altair Brandão. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a realização de um minuto de 

silêncio, conforme solicitação dos vereadores Sargento Silvano e Émerson Sampaio, em memória das pessoas assassinadas no 

bairro do Tapanã no dia anterior. Após esta homenagem, foram lidas, votadas e aprovadas por unanimidade as licenças 

parlamentares dos vereadores Marciel Manão - solicitando dois dias de licença parlamentar no período de 05/11/2018 a 

06/11/2018 -  e Amaury da APPD - solicitando três dias de licença parlamentar no período de 05/07/2018 a 07/11/2018. Em 

seguida, o presidente registrou a presença do vereador Víctor Dias. Como próxima prioridade, entrou em discussão o 

requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O 

Liberal, edição do dia 30/10/2018, intitulada "Haddad lidera a preferência no Estado". Fez o encaminhamento o vereador Sargento 

Silvano. Posteriormente, assumiu a presidência o vereador Moa Moraes. Em seguida, encaminharam a votação os vereadores 

Mauro Freitas, Igor Andrade, Amaury da APPD, Toré Lima, Igor Normando, Henrique Soares e Émerson Sampaio, com aparte do 

vereador Igor Andrade, ficando o requerimento em votação. Reassumiu depois a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. 

Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, houve nova verificação de presença. O presidente então solicitou ao primeiro-

secretário que fizesse o registro nominal das presenças dos vereadores. Estavam presentes: Toré Lima, Moa Moraes, Delegado 

Nilton Neves, Fernando Carneiro, Bieco, Dr. Elenílson, Émerson Sampaio, Rildo Pessoa, Henrique Soares, Gustavo Sefer, Víctor 

Dias, Mauro Freitas, Igor Normando e Igor Andrade. Não havendo quórum, o presidente Mauro Freitas declarou então encerrada a 

sessão às dez horas e quarenta e sete minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 01/11/2018, 

em horário regimental e em caráter ordinário. Estava licenciado o vereador Dr. Chiquinho. Justificaram suas ausências os 

vereadores: John Wayne, Gleisson, Nehemias Valentim e Paulo Bengtson. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, 

Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco Democracia Cristã - Avante; Bieco, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN - 

Solidariedade - PEN - PR; Gustavo Sefer e Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Blenda Quaresma, Igor Normando e Joaquim 

Campos, pelo bloco MDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes e Víctor Dias, pelo bloco PSB - PSDB - PTB; Dinelly, pelo bloco PSC 

- PPS; Adriano Coelho, Delegado Nilton Neves e Henrique Soares, pelo bloco PDT - PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo 

bloco PT - PC do B; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; e Émerson 

Sampaio, pelo PP. 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 30 de outubro de 2018. 
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