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

No sexto dia do mês de março 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. Toré 
Lima leu trecho do Evangelho segundo Mateus (versículos de 18 a 21) tecendo paralelo entre os ensinamentos ali 
contidos e os dias atuais, onde não é tão fácil perdoar o próximo. Informou sobre requerimento de sua autoria 
solicitando a realização de sessão especial versando sobre tema da Campanha da Fraternidade 2018. Afirmou não 
ser possível resolver o problema da segurança pública por meio do uso da violência. Declarou ainda que a maior lição 
do evangelho é ensinar a todos a estarem preparados para praticar o perdão. Zeca Pirão informou estar tentando 
convencer o prefeito a sanar os problemas enfrentado por moradores de algumas ruas de Belém, que estão na lama 
ou debaixo d'água. Cobrou a construção em nosso estado de um centro de diagnóstico em ressonância e tomografia, 
a fim de que os mais pobres tenham acesso a um tratamento digno. Assumiu então a presidência da Mesa o vereador 
Dr. Elenílson. Mauro Freitas destacou a importância do turismo para a Região Norte, expondo a disputa existente 
neste setor entre o Pará e o Amazonas. Encerrado o Horário de Expediente teve início o Horário de Liderança. Pela 
liderança do bloco PSDC - Avante, Mauro Freitas destacou o empenho da atual Mesa Diretora no sentido de 
modernizar a Câmara Municipal de Belém. Agradeceu ao vereador Igor Normando pela possibilidade de estar em 
audiência na Câmara Municipal de Manaus, onde constatou a diferença existente, em termos de modernidade, entre 
aquele Poder Legislativo e a esta Casa de Leis. Prometeu entregar, ao término de seu mandato, nas mãos da nova 
Mesa Diretora, uma CMB modernizada. Pela bancada do PRB, o vereador Toré Lima demonstrou preocupação com a 
ausência dos vereadores nas sessões ordinárias desta Casa. Propôs a modificação do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Belém, de tal forma que seja garantido, às nove horas da manhã, o quórum para o andamento das 
sessões. Fabrício Gama, pela Liderança do Governo, informou sobre o projeto idealizado pela Prefeitura Municipal de 
Belém com o objetivo de oferecer moradia para funcionários do Município, com apartamentos de dois quartos, 
cozinha e área de lazer completa. Informou ainda que o projeto tem três etapas, sendo a entrega da primeira etapa 
em 2020, com apartamentos no valor de 120 mil reais e subsídios da PMB de 20 mil reais. Fabrício Gama, pelo bloco 
PMN-PR-PEN, parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém pela seriedade na administração pública. Amaury da 
APPD, pelo bloco PC do B - PT, falou sobre a situação o turismo na cidade de Belém afirmando não existir ainda  uma 
infra-estrutura adequada para receber turistas. Cobrou maior estrutura de transporte, segurança e hotelaria nas praias e 

balneários existentes em Belém. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se em seguida a verificação de presença. Não 
havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente. Findo este período, o vereador Mauro 
Freitas reassumiu a presidência da Mesa e foi feita nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a 
Primeira Parte da Ordem do Dia.  Foram aprovados então, por unanimidade, os seguintes requerimentos: solicitando 
licença parlamentar para o dia 07 de março de 2018 (de autoria do vereador França); solicitando sessão especial para 



comemorar os 40 anos do HEMOPA, de autoria do vereador Mauro Freitas (assumiu então a presidência da sessão o 
vereador Dr. Elenílson, tendo encaminhado a votação o vereador Mauro Freitas e justificado seu voto o vereador 
Rildo Pessoa); solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria intitulada "Apreendidos 500 quilos de 
medicamentos irregulares", publicada no jornal O Liberal, edição de 10/08/2018, de autoria do vereador Fabrício 
Gama, tendo este encaminhado a votação; solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 07 a 09 de 
março de 2018, de autoria do vereador John Wayne; solicitando a realização de sessão especial para comemorar os 
90 anos da Assembléia de Deus em Icoaraci - Ministério ligado a COMIEADEPA, de autoria do vereador Marciel 
Manão, tendo este encaminhado a votação; solicitando a realização de sessão especial, para o mês de abril, em 
comemoração ao Dia do Futebol, de autoria do vereador Bieco; solicitando a realização de sessão solene em alusão 
ao "Maio Amarelo", no dia 03 de maio de 2018, às 15 horas, de autoria do vereador Celsinho Sabino, sendo a votação 
deste realizada nominalmente, atendendo à solicitação do vereador Rildo Pessoa, tendo encaminhado a votação os 
vereadores Celsinho Sabino e Rildo Pessoa e justificado seu voto o vereador Fabrício Gama. Assumiu depois a 
presidência da Mesa o vereador John Wayne. Findo 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 única e 
votação o projeto, referente ao Processo nº 077/2017, que "Determina a limpeza imediata das ruas de Belém após a 
realização de maratonas, corridas, circuitos e afins" de autoria do vereador Henrique Soares. Participaram da 
discussão os vereadores Mauro Freitas (com aparte do vereador Henrique Soares), Rildo Pessoa (com aparte do 
vereador Henrique Soares), Fernando Carneiro e Adriano Coelho. Foi feita posteriormente a leitura do artigo 1º, com 
emenda do próprio autor do projeto. Posta a emenda em votação, não houve quórum. Através de Questão de Ordem, 
o vereador Toré Lima evocou o Artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém para que fosse feita 
a análise das frequências dos vereadores pela Mesa Diretora. Atendida esta solicitação por parte da Mesa, o 
presidente John Wayne encerrou a sessão às onze horas e vinte minutos, convocando os vereadores para a sessão 
especial que ocorreria às quinze horas, neste dia, com o tema "Saúde da mulher e suas causas mortis", bem como 
para a sessão ordinária do dia 07 de março de 2018. 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 e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne, Igor Normando 
e Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias Valentim e Igor 
Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho, Henrique 
Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Fernando 
Carneiro pelo PSOL; Toré Lima, Simone Kahwage e França, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. Estavam sob 
licença parlamentar os vereadores  Gustavo Sefer, Sargento Silvano, Altair Brandão, Dr. Chiquinho, Marinor Brito, 
Joaquim Campos. Ausente o vereador. Wellington Magalhães. 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 06 de março de 2018.      

 

 

 
Presidente 

       1º Secretário                                                                                                                            2ª Secretário 
 
 
 
 


