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ATO Nº 1032/2018, de 30 de junho de 2018. 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO a programação das férias dos servidores deste Poder, conforme                  

ESCALA DE FÉRIAS; 

 

RESOLVE 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador IGOR ANDRADE, a partir de 30 06.2018. 

 

NÍVEL 01 

Francinildo da Silva Sampaio 

Genival de Jesus Silva 

Natielle Aurelia da Conceição Barros 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de junho de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 

 

ATO Nº 1036/2018, de 30 de junho de 2018. 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

R E S O L V E: 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA 

(MARCIEL MANÃO), a partir de 30 06.2018. 

 

NÍVEL 01 

Lilia Simone Feitosa 

Severino Edson Gomes de Sousa 

Vanilce Borges da Silva 

Wallasy Teles da Silva 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 30 de junho 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

_________________________ 
 

ATO Nº 1037/2018, de 30 de junho de 2018. 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

R E S O L V E: 

EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20/12/90, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, do Gabinete do Vereador RILDO PESSOA, a partir de 30 06.2018. 

 

NÍVEL 02 

Siglia Simone Bentes Padilha 

 

NÍVEL 03 

Juliane Mendes Rios 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de junho 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

                             1ºSecretário    

                                                                                                                                                                            

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 
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MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – PSDC 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Vice-Presidente – PMDB 

GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA 

2º Vice-Presidente – PSB 

ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário – PRB 

ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA 

2º Secretário – PTdoB 

CLEOSON SOUZA DA SILVA 

3º Secretário – PR 

JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY 

4º Secretário – Líder do Bloco PSC / PPS 

VEREADORES 

BLOCO PSDC / PTdoB 

PTdoB RILDO DE OLIVEIRA PESSOA – Líder 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PEN / PR 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA – Líder 

Solidariedade JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO 
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BLOCO PSD / PTC 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Líder 
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 VICTOR ORENGEL DIAS 

BLOCO PMDB / PHS 

PHS IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – Líder 
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BLOCO PDT / PP / PSL 
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PP JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 
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 FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO 
 FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS 

 



22  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 15, 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2018. 

ANO XXXV 

Nº 1808 
 

 

 

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo oitavo dia do mês de junho 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 os vereadores inscritos. Fabrício Gama disse ser 

impressionante como o país para em época de Copa do Mundo, parecendo que tudo está 

bem. Apesar da crise ética e política, os meios de comunicação calam-se a respeito e os 

políticos envolvidos nos escândalos de corrupção desfrutam de um período de 

tranquilidade. Avaliou que a população, sem acreditar mais em mudanças, deixa-se levar 

pela ressaca do dia seguinte aos jogos. Lamentou esta desesperança que toma o povo, 

dizendo que dele provém a motivação que move os políticos. Opinou que devemos torcer 

e apoiar a seleção brasileira de futebol e é necessário que haja um dia de descontração, 

mas o outro dia deve ser normal: o enfrentamento dos problemas que atingem o país deve 

ser retomado. Informou depois sobre o processo de qualificação dos funcionários - 

realizado por algumas unidades municipais de saúde como a UPA da Sacramenta, a UMS 

do Carananduba e a UMS do Jurunas - para o bom atendimento à população. Elogiou o 

trabalho desenvolvido por estas unidades, que prestam um bom serviço aos cidadãos, 

gozando de bom conceito junto ao povo, conforme verificou pessoalmente em conversas 

com moradores das localidades atendidas. Parabenizou os funcionários destas – 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes, condutores de ambulância, médicos, 

diretores e outros - pelo bem que fazem à população. Ressaltou depois o esforço 

desenvolvido pela Prefeitura de Belém para limpar a cidade. Noticiou que, neste mês de 

julho, mais quatro equipes de limpeza trabalharão nas ruas da cidade, contratadas pelo 

prefeito Zenaldo Coutinho através de um convênio firmado com o governo do estado. Fez 

notar que, em alguns lugares, a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN faz a 

limpeza, utilizando tratores e outros equipamentos. Entretanto, meia hora depois, a rua já 

está suja novamente. Pontuou que, enquanto não houver a consciência de que o lixo é 

responsabilidade de todos, o problema continuará. Parabenizou também a Guarda 

Municipal de Belém pelo trabalho desenvolvido em conjunto com a Polícia Militar, 

atuando em blitz e em operações de prevenção. Destacou que a GMB tem grande 

competência, com membros muito bem preparados e treinados, e vem dando sua 

contribuição para a maior segurança de nossos munícipes. Igor Andrade admirou-se da 

paixão pelo futebol demonstrada pelo povo brasileiro com o início de mais uma jornada de 

nossa seleção em uma Copa do Mundo, apesar de todos os problemas que nos afligem e da 

triste situação da política nacional, com os inúmeros escândalos de corrupção. Isto tudo foi 

temporariamente deixado de lado e as pessoas passam a torcer pela seleção canarinho, as 

famílias reúnem-se e a cidade praticamente para, vivendo um momento festivo. Lamentou 

depois a postagem de um vídeo nas redes sociais pelo ator Mateus Solano em que este 

aponta a falta de saneamento básico na cidade de Belém. Julgou que esta postagem teve 

por objetivo denegrir a imagem da cidade. Lembrou o que ocorreu na Passagem Trindade 

e em outras ruas do Bairro do Marco: o então prefeito Duciomar Costa asfaltou estas vias, 

mas não realizou as obras de drenagem. Em consequência, estas ruas sempre alagam, 

enchem com qualquer chuva porque não foi feito o esgotamento. Isto, considerou, Mateus 

Solano não mostrou em seu vídeo. Comentou sobre os índices de violência e o crime 

organizado no Rio de Janeiro, com o domínio de vastas áreas pelas facções criminosas, 

ironizando que sobre isso o ator evita postar, talvez com receio de represálias. Lembrou 

depois que o presidente Michel Temer não liberou sequer um centavo aos deputados 

federais paraenses para aplicação em segurança pública em nosso estado. Recordou 

também que a ex-presidente Dilma Roussef, visitando Belém em campanha pela reeleição, 

prometeu comprar o Hospital Porto Dias, mas não cumpriu esta promessa. À época em que 

ocorreu o incêndio no HPSM Mário Pinotti, o ministro da Saúde veio a Belém e prometeu 

ao governo municipal um repasse de 14 milhões de reais para ajudar na reforma daquela 

unidade de saúde, mas nenhum centavo foi disponibilizado. O Hospital Samaritano foi 

comprado, para servir de retaguarda, com recursos próprios do Município e uma parcela 

do governo estadual. Criticou depois a ex-governadora Ana Júlia e o ex-prefeito Duciomar 

Costa por terem feito obras eleitoreiras de asfaltamento, às vésperas das eleições, sem 

realizarem o necessário trabalho de drenagem. Comentou que, apesar da diminuição dos 

repasses do governo federal e de todas as dificuldades enfrentadas, a atual gestão 

municipal tem desenvolvido inúmeros trabalhos de saneamento básico em nossa capital 

como na macrodrenagem da Estrada Nova, do canal da Rua Três de Maio e da bacia do 

Tucunduba (esta é realizada pelo governo estadual a passo lento, mas continua a ser feita). 

Repudiou assim a atitude do ator Mateus Solano, considerando que este deveria ter mais 

cuidado e mostrar todos os fatos e não apenas denegrir a imagem do Pará e de Belém. 

Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Marciel Manão e o vereador Mauro 

Freitas subiu à tribuna. Este discorreu sobre a diminuição da frequência dos parlamentares 

às sessões ordinárias das casas legislativas do Brasil em períodos eleitorais e, sobretudo, 

em ano de Copa do Mundo. Lembrou que, em 2006, os vereadores da CMB decidiram 

reduzir para duas, em lugar de três, o número de sessões legislativas ordinárias semanais, 

aumentando em uma hora o tempo de duração de cada sessão. Avaliou que este não foi um 

bom arranjo. Considerou absurda a decisão, tomada pela Assembleia Legislativa do Pará – 

ALEPA, de realizar apenas uma sessão ordinária semanal durante este período de 

campanha eleitoral. Leu então um projeto de resolução estabelecendo que as sessões 

ordinárias ocorram normalmente – às segundas, terças e quartas – durante o período que 

antecede as eleições. Afirmou que, com a aprovação deste projeto, que já tem a assinatura 

da maioria das lideranças partidárias, a CMB dará um bom exemplo às demais casas 

legislativas do Brasil. Destacou que os vereadores não recebem pagamento adicional por 

sessões extraordinárias realizadas neste Poder, ao contrário do que ocorre na grande 

maioria das casas legislativas do Brasil. Acrescentou que, pela população que Belém tem, 

a CMB deveria ser composta por 38 vereadores e não apenas por 35, como ocorre 

atualmente. Explicou que isto não se dá porque não veem a necessidade de criar gastos 

adicionais, lembrando que esta Casa há muito tempo faz leis importantes e mostra que tem 

valor, embora muitos não o reconheçam. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Toré 

Lima e José Dinely. O vereador Mauro Freitas reassumiu depois a presidência da Mesa. 

Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do 

bloco PSB – PSDB – PTB, Igor Andrade parabenizou o presidente Mauro Freitas pela 

iniciativa de manter três sessões ordinárias semanais na CMB. Reconheceu que muitas 

vezes não é possível comparecer a estas porque ações relacionadas à vereança são 

necessárias, atendendo ao interesse das comunidades. Por outro lado, contam-se nos dedos 

os parlamentares que estão sempre presentes às sessões ordinárias desde o início. Muitos 

são realmente faltosos, mas não se pode julgar o que estão fazendo ou o que deixam de 

fazer. Acrescentou que estes devem primeiramente explicações aos seus eleitores, embora 

tenham feito um juramento ao assumirem o cargo. Anuiu que realmente, em um período 

eleitoral, é difícil obter quórum, mas espera que esta Casa dê o exemplo. Referiu que a 

ALEPA tem recebido uma pressão muito grande por conta da diminuição do número de 

sessões ordinárias e o mesmo vem ocorrendo com outras casas legislativas. Por outro lado, 

o eleitor reclama se o parlamentar fica apenas na CMB e não se faz presente nas 

localidades, nos bairros. Aditou, porém, que, pelo respeito à ética e à população e pela 

situação que enfrentamos no país, os vereadores devem esforçar-se para que as sessões 

tenham quórum e que esta Casa se mantenha produtiva. Informou que o prefeito Zenaldo 

Coutinho enviará a este Poder um projeto de lei, baseado em outro de sua autoria, 

regulamentando o transporte de passageiros via aplicativos no município de Belém. Disse 

ter pedido a ele que faça a intermediação entre os taxistas e os motoristas de aplicativos 

para que as animosidades sejam minoradas e este projeto entre em pauta e seja votado sem 

grandes sobressaltos e enfrentamentos. Pela liderança do Governo, Fabrício Gama 

expressou que alguns descasos do governo federal para com a Prefeitura de Belém são 

realmente inacreditáveis. Exemplificou citando novamente o caso da compra, não 

realizada, do Hospital Porto Dias. Afirmou que nem Dilma Roussef nem Michel Temer 

ajudaram nosso Município. Temer retirou quase 100 milhões de reais do orçamento 

municipal, atingindo não o prefeito Zenaldo, mas a população de Belém, pois isto faz 

diminuir os investimentos em saúde e educação. Afirmou que é assim que o MDB faz 

política, massacrando a população. Consequentemente, Zenaldo Coutinho tem que se 

virar, utilizando os recursos próprios da PMB, para manter salários em dia, obras pagas e 

investimento em educação. Destacou que é desta forma que o executivo federal trata 

Belém e o Pará. Lembrou que a Lei Kandir está aí há anos e anos e nunca o governo 

federal cumpriu com as determinações judiciais, nunca pagou uma parcela sequer do que é 

devido a nosso estado. Reportou que o prefeito mandou um projeto de mobilidade urbana 

há um ano para o Ministério das Cidades e este não o aprova nem desaprova. Aditou que 

Zenaldo Coutinho vai à Brasília, conversa com o ministro e este então afirma que o 

dinheiro estará na conta da PMB. O prefeito volta a Belém, mas o dinheiro não é 

depositado e não há resposta deste ministério. Externou que assim tem sido com o estado 

do Pará e com Belém, parecendo haver uma perseguição: entra presidente, sai presidente e 

somos sempre prejudicados, desde Lula até Temer. Pela liderança do PSDC – Avante, 

Rildo Pessoa criticou as altas alíquotas de ICMS cobradas sobre os combustíveis em nosso 

estado (28% sobre a gasolina e o álcool, 17% sobre o óleo diesel e o gás de cozinha). 

Manifestou que devemos discutir os impactos desta taxação sobre a atividade produtiva e 

na vida dos cidadãos. Em aparte, pronunciou-se o vereador Dr. Elenílson. Pela liderança 

do bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, Marciel Manão relatou ter sido abraçado por 

uma senhora em Icoaraci que lhe agradeceu pela diminuição do fedor provocado pela 

atividade dos curtumes ali localizados. Esta disse que há muitos anos sofriam com este 

problema, mas a visita dos vereadores àquelas empresas fez com que o mau cheiro 

diminuísse sensivelmente. Expressou ter ficado maravilhado porque este era um de seus 

objetivos na vereança, sendo uma promessa de campanha, por ser morador da localidade. 

Preocupou-se muito e, logo no início de seu mandato, fez um requerimento solicitando 

uma visita conjunta dos vereadores àqueles curtumes, sendo atendido. Uma caravana de 

vinte parlamentares deslocou-se então até Icoaraci e fizeram pressão, convidando também 

o Ministério Público Estadual do Pará – MPPA e a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SEMMA. Em consequência, aquelas empresas começaram a adequar-se às 

normas legais, embora algum mau odor ainda permaneça. Hoje, como vereador de Belém, 

luta em benefício da população da cidade, estando especialmente atento às causas dos 

moradores de Icoaraci, que o elegeram. Referiu que, quando tem oportunidade, visita as 

comunidades da vila para se informar sobre suas demandas e que está fazendo um 

mapeamento das vias que precisam ser recuperadas para solicitar estas melhorias ao 

prefeito Zenaldo Coutinho. Pela bancada do PRB, Toré Lima comentou sobre a audiência 

pública realizada neste plenário, na sexta-feira anterior, para debater a execução das obras 

de macrodrenagem da bacia do Tucunduba. Lamentou a ausência da maioria dos 

vereadores na discussão de um assunto tão importante para a cidade de Belém e 

particularmente para os bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. Informou que a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP apresentou 

uma planilha de execução do projeto - incluindo tanto o aspecto técnico quanto o aspecto 

social – e, lamentavelmente, mostrou que ainda não há previsão de licitação pública para 

se fazer a última etapa do projeto. Reconheceu que a segunda etapa está em pleno 

andamento. Entretanto, apesar de haver dinheiro em caixa depositado em conta específica 

para a execução do projeto, o governo estadual ainda não fez a licitação necessária. 

Inteirou os presentes de que a licitação para a terceira etapa será realizada em dezembro e 

a conclusão da segunda etapa está prevista para abril de 2019. Infelizmente, lamentou, a 

população dos bairros supracitados passará o próximo período chuvoso mais uma vez, 

literalmente, dentro d’água devido à inoperância do governo estadual. Recordou que, em 

2014, o governador Simão Jatene, em caminhada pelo Bairro do Marco, mandou colocar 

uma placa no canal da Travessa Vileta dizendo que as obras aconteceriam de maneira 

paralela, prometeu que iriam avançar em seu governo e seriam concluídas. Percebe-se 
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agora, afirmou, que isto foi uma tremenda enganação eleitoral porque as obras ficaram 

paralisadas por dois anos, sendo retomadas apenas no final de 2017 e somente agora 

ganharam velocidade, presumivelmente devido às eleições. Assim, findará o mandato de 

Jatene em dezembro vindouro sem que sequer tenha sido concluída a segunda etapa do 

projeto. A população espera pela conclusão deste há mais de vinte anos, pois foi iniciado 

ainda na gestão do ex-prefeito Edmílson Rodrigues. Posteriormente, Duciomar Costa 

elegeu-se prefeito, inverteu prioridades e a obra de macrodrenagem do Tucunduba foi 

abandonada por oito anos. O prefeito atual, Zenaldo Coutinho, passou as obras, através de 

um convênio, para o governo estadual e este vem postergando a execução de um projeto 

tão importante. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação de presença. 

Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em 

votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes à sessão solene de abertura dos 

trabalhos, à 13ª sessão especial e à 42ª sessão ordinária, todas relativas ao 1º período da 2ª 

sessão legislativa desta legislatura. Foi feita então a leitura do requerimento dos 

vereadores Rildo Pessoa e Dr. Elenílson solicitando a inserção nos Anais da Casa de 

matéria publicada na internet, no dia 29/05/2018, intitulada “PA: Mudança no cálculo do 

ICMS pode encarecer combustíveis no Pará”, sendo este aprovado por unanimidade, com 

dezoito votos favoráveis. Justificaram seus votos os vereadores Rildo Pessoa, Dr. 

Elenílson, Mauro Freitas (sendo então a presidência da Mesa assumida pelo vereador 

Bieco) e Amaury da APPD. Passou-se depois à leitura do requerimento do vereador Dr. 

Chiquinho solicitando a realização de uma sessão especial para tratar da situação da 

assistência médica dos servidores do Município de Belém. Posto em votação, não houve 

quórum e o presidente encerrou a sessão às dez horas e vinte e três minutos. Justificaram 

suas ausências os vereadores: França, Blenda Quaresma, Delegado Nílton Neves, Joaquim 

Campos e Sargento Silvano. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. 

Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama, Zeca Pirão e 

Marciel Manão, pelo bloco PMN – PEN – Solidariedade – PR; Gustavo Sefer e Lulu das 

Comunidades, pelo bloco PSD – PTC; Gleisson, Paulo Bengtson, Nehemias Valentim e 

Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Altair 

Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PT - PC do B; Dr. Chiquinho e Fernando 

Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima e Simone Kahwage, 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 18 de junho de 2018.     

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA 

 Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-

se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do senhor vereador Toré Lima, 

que convidou os senhores vereadores a registrarem suas presenças no painel 

eletrônico. Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos. Após o 

vereador Joaquim Campos assumir a presidência da Mesa, o vereador Toré Lima 

usou da palavra e leu trecho do evangelho do dia. Refletindo sobre a leitura, afirmou 

existir a justiça de Deus e a justiça dos homens, sendo mais importante buscar a 

justiça de Deus. Comentou depois sobre sua ida à assembleia organizada por 

moradores do bairro da Terra Firme para discutir sobre o baixo valor das 

indenizações oferecidas àqueles que vivem às margens do canal do Tucunduba. 

Criticou ainda o atraso na execução das obras de macrodrenagem deste - que 

atualmente se encontram em sua segunda etapa. Findo seu discurso, reassumiu a 

presidência da Mesa. Sargento Silvano criticou a forma como o secretário titular da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SEGUP, senhor 

Luiz Fernando Rocha, vem enfrentando o problema da criminalidade. Defendeu que 

o cargo de secretário de Segurança Pública seja ocupado por uma pessoa que de fato 

conheça, na prática, o combate à criminalidade como um policial conhece. Fabrício 

Gama afirmou que a política é feita de várias formas e difere de pessoa para pessoa, 

dependendo de sua ideologia. Demonstrou preocupação com o tráfico de drogas e 

armas através das fronteiras do Brasil que vem se agravando com a retirada de parte 

do efetivo das fronteiras para áreas internas do território, como ocorreu com a 

intervenção no estado do Rio de Janeiro. Criticou o Supremo Tribunal Federal - STF 

por absolver a senadora Gleisi Hoffmann da acusação de corrupção e lavagem de 

dinheiro. Também criticou a forma parcial com que alguns jornais do estado vêm 

apresentando o resultado do julgamento da senadora Gleisi Hoffmann no STF. 

Segundo este parlamentar, alguns jornais apresentaram a absolvição daquela 

senadora, mas não informaram que ela ainda responde no mesmo tribunal a dois 

inquéritos no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Encerrado o Horário 

de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pelo bloco PMDB - PHS, Joaquim 

Campos culpou a política de esquerda no Brasil pela onda de violência e situação de 

calamidade que o país enfrenta. Ao término deste pronunciamento, assumiu a direção 

dos trabalhos o vereador Fabrício Gama. Pela bancada do PRB, Toré Lima 

demonstrou preocupação com resultado das recentes pesquisas mostrando a cidade de 

Belém como a mais violenta do país. Declarou ser a situação da violência no estado 

do Pará ainda mais grave, uma vez que pesquisas feitas pelo Conselho Nacional de 

Segurança também mostraram que existem oito cidades paraenses entre as vinte 

cidades mais violentas do país. Findo seu discurso, este parlamentar assumiu a 

presidência. Pela liderança do bloco PSD-PTC, Lulu das Comunidades agradeceu em 

nome dos moradores do bairro do Tenoné à Prefeitura Municipal de Belém pelo 

cumprimento do compromisso firmado junto aos moradores de asfaltar ruas daquela 

localidade. Informou que, até a presente data, estão sendo asfaltadas dez ruas do 

bairro. Por fim, parabenizou a administração do prefeito Zenaldo Coutinho pela 

atuação eficiente. Pela liderança do governo, Fabrício Gama parabenizou o vereador 

Lulu das Comunidades por seu pronunciamento. Declarou que, desde o governo do 

ex-presidente Lula, que as fronteiras do país não têm a devida fiscalização. 

Mencionou reportagem televisiva mostrando existirem facções invadindo o país, 

através das fronteiras desguarnecidas, com drogas e armas. Disse ainda que, enquanto 

400 milhões de dólares em contrabando de drogas e armas entram no país, os 

políticos estão desviando dinheiro público. Pela liderança do bloco PMN - PR - PEN 

- Solidariedade, Fabrício Gama afirmou que são desviados trilhões de reais por meio 

de corrupção, dinheiro que poderia ser usado em setores fundamentais para benefício 

da população. Pela liderança do bloco PSC - PPS, o vereador Dinely fez um 

agradecimento ao prefeito Zenaldo Coutinho pela preocupação com as comunidades 

mais carentes. Citou como exemplo a ajuda ao Projeto Esperança, no distrito de 

Icoaraci, que atende mais de quarenta crianças em situação de risco. Em aparte, 

comentou o assunto o vereador Lulu das Comunidades. Encerrado o Horário de 

Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Primeira 

Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta 

Primeira Parte e o vereador Nehemias Valentim pediu Questão de Ordem solicitando 

a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado 

pela plenária. Em seguida, após a leitura, entrou em votação o requerimento de 

autoria do vereador Toré Lima solicitando inserção nos anais da Casa matéria 

publicada no jornal O Liberal e no jornal Diário do Pará intituladas respectivamente 

"Belém é a capital mais violenta do país" e "Pesquisa aponta Belém como a capital 

mais violenta do país". Encaminharam a votação os vereadores Toré Lima, Rildo 

Pessoa, Fernando Carneiro (com aparte do vereador Paulo Bengtson) e Sargento 

Silvano. Neste ínterim, assumiu a presidência da Mesa o vereador John Wayne. 

Dando prosseguimento, usaram da tribuna os vereadores Marinor Brito, Henrique 

Soares e Amaury da APPD. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Toré Lima. Encerrada a Primeira Parte 

da Ordem do Dia, o presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo 

quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. Através de Questão de 

Ordem, o vereador Toré Lima solicitou ao presidente que, em caso de ausência de 

quórum, fosse feita a verificação nominal da presença dos vereadores. Em seguida, 

entrou em discussão única e votação com dispensa de interstício o projeto de lei que 

adita inciso XX ao artigo 20 e inciso XX ao artigo 42 da Resolução nº 15 - 

Regimento Interno, com emendas, referente ao Processo nº 316/15, de autoria do 

vereador Amaury da APPD. O vereador Amaury da APPD pediu então Questão de 

Ordem solicitando votação simbólica e em bloco dos artigos, o que foi aprovado pela 

plenária. Encaminhou a votação o vereador Amaury da APPD. Posto em votação, o 

projeto, com emenda, foi aprovado por unanimidade. O presidente comunicou depois 

a aprovação do projeto. Justificou seu voto o vereador Amaury da APPD. Em 

seguida, entrou em discussão o projeto que "Cria a Medalha Condecorativa de Honra 

ao Mérito ao Defensor da Ilha do Mosqueiro", referente ao Processo nº 2786/17, de 

autoria do vereador Gustavo Sefer. Encaminharam a votação a vereadora Marinor 

Brito e o vereador Gustavo Sefer. Através de Questão de Ordem posta em votação o 

vereador Gustavo Sefer solicitou que o projeto fosse aprovado em bloco e de forma 

simbólica. Na votação, não houve quórum e o presidente encerrou a sessão às onze 

horas e dezessete minutos, registrando nominalmente a presença dos seguintes 

vereadores em plenário, conforme fora solicitado em questão de Ordem do vereador 

Toré Lima: John Wayne, Toré Lima, Dinely, Altair Brandão, Amaury da APPD, 

Blenda Quaresma, Fabrício Gama, Fernando Carneiro, Lulu das Comunidades, 

Gustavo Sefer, Henrique Soares, Marciel Manão Marinor Brito, Rildo Pessoa e 

Simone Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa pelo bloco PSDC 

– Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – 

Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano 

e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, John Wayne, Joaquim 

Campos, Blenda Quaresma, pelo bloco PMDB - PHS; Moa Moraes, Victor Dias, 

Paulo Bengtson, Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo 

bloco PSC – PPS; Henrique Soares e Del. Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; 

Altair Brandão, Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro e 

Marinor Brito, pela bancada do PSOL; França, Toré Lima e Simone Kahwage, pelo 

PRB. Justificaram suas ausências os vereadores: Celsinho Sabino, Delegado Nílton 

Neves, Dr. Chiquinho, Dr. Elenílson e Mauro Freitas. 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 junho de 2018.    

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA. 

No vigésimo quinto dia do mês de junho 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 os vereadores inscritos. Igor Andrade 

comentou sobre o clima de euforia que contagia o país com a Copa do Mundo, apesar da 

tristeza existente com o panorama da política nacional e da crise econômica que nos 

atinge. Parabenizou a Câmara Municipal de Belém - CMB por ter mantido o mesmo 

número semanal de sessões ordinárias, ao contrário do que ocorreu na Assembleia 

Legislativa Paraense – ALEPA, que reduziu o número de sessões neste período que 

antecede as eleições. Notou que estamos chegando a julho, mas no plenário há muitos 

parlamentares presentes. Reportou ter estado em audiência com o prefeito Zenaldo 

Coutinho na semana anterior. Nesta, levou até ele demandas de alguns bairros de nossa 

capital, conversou sobre questões políticas. Manifestou ter ficado feliz com a 

concretização do empréstimo da Prefeitura Municipal de Belém – PMB junto ao Banco do 

Brasil. Este dinheiro será utilizado na realização de melhorias e benfeitorias necessárias à 

cidade. Disse que Zenaldo Coutinho está entusiasmado e aventou a possibilidade de 

parcerias com o governo estadual para a consecução de muitas obras, neste período em 

que as chuvas diminuíram de intensidade e frequência em nossa região. Rebateu a crítica, 
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muitas vezes feita, de que as obras só serão iniciadas agora devido à proximidade das 

eleições dizendo que iniciá-las no período chuvoso é desperdiçar dinheiro. Informou que o 

prefeito Zenaldo decidiu elaborar um decreto para normatizar o trabalho dos motoristas 

associados aos aplicativos ao invés de enviar um projeto de lei para esta Casa. Elogiou a 

decisão dizendo que isto evitará embates, animosidades e polêmicas derivadas da 

discussão de um projeto desta natureza neste Poder Legislativo. Disse esperar que tal 

decreto equilibre a disputa desleal hoje existente entre os taxistas e os motoristas de 

aplicativo. Destacou que estes não são fiscalizados e não recolhem tributos para a PMB. 

Informou também sobre reunião de que participou realizada com o presidente da CMB, 

vereador Mauro Freitas, o vereador Fabrício Gama e a categoria dos taxistas onde estes 

foram informados sobre a intenção da PMB de normatizar o trabalho dos motoristas de 

aplicativo via decreto. Relatou que os taxistas ficaram bastante satisfeitos com o que foi 

informado e esperam ansiosamente pela publicação desta normatização. O vereador Dr. 

Elenílson assumiu então a presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. 

Este discorreu sobre o comportamento machista e preconceituoso dos homens brasileiros 

na Rússia durante a Copa do Mundo. Expressou que inicialmente imaginava ser apenas um 

caso isolado. Verificou depois que a ampla maioria cometia estas atitudes. Manifestou 

preocupação com a generalização desta postura em nossa sociedade associando isto à 

cultura do desrespeito presente nas redes sociais e nas músicas de teor machista, citando 

explicitamente o gênero funk, onde a imagem da mulher é denegrida, tornando-se alvo de 

deboche e desvalorização. Assim, a Copa do Mundo – um evento mundial onde ganham 

visibilidade as feridas, as alegrias, e as virtudes características de várias culturas – mostrou 

ao mundo um homem brasileiro que desmerece e desrespeita a mulher. Opinou que isto 

não pode deixar de ser alvo de preocupação em nosso meio. Confessou ter ficado 

envergonhado ao assistir aos noticiários e às informações divulgadas nas redes sociais – 

por ser homem e por ser brasileiro – vendo os atos de grosseria cometidos contra as 

mulheres por nossos compatriotas na Rússia. Pediu desculpas em nome dos homens 

brasileiros e deixou seu repúdio a estas manifestações grotescas, dizendo esperar que 

nossa sociedade reflita sobre o que está acontecendo. Informou depois sobre a prestação de 

contas feitas pelo secretário municipal de Saúde, senhor Sérgio de Amorim Figueiredo, no 

plenário desta Casa, na quinta-feira anterior, com a presença de muitos vereadores. 

Repercutiu o fechamento do HPSM Humberto Maradei Pereira externando que este 

passará por uma grande reforma, tal como foi feito com o HPSM Mário Pinotti.  

Manifestou que este HPSM se tornou uma referência para o Brasil e disse não ter dúvida 

de que o mesmo ocorrerá com o HPSM Humberto Maradei Pereira. Acrescentou que a 

Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firma abriu suas portas e a Urgência e 

Emergência da Terra Firma assumirá a demanda da Urgência e Emergência do HPSM 

Humberto Maradei Pereira durante o período de realização da reforma deste. Aditou que 

as obras da UPA da Marambaia serão reiniciadas, conforme garantiu o secretário Sérgio 

Figueiredo. Elogiou a atuação deste e parabenizou-o, juntamente com o prefeito Zenaldo 

Coutinho, pelo trabalho desempenhado à frente da SESMA. Findo seu pronunciamento, o 

vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Zeca Pirão externou sua tristeza 

com matéria divulgada na televisão mostrando que 70% dos jovens brasileiros não têm 

perspectivas para o futuro e nem para o presente próximo. Aditou que a decepção dos 

jovens que estão iniciando suas vidas é muito grande. Externou sua preocupação com este 

quadro não apenas porque tem filhos e netos, mas porque se preocupa com a sociedade em 

geral. Disse ficar angustiado ao ver que as práticas políticas condenáveis existentes no 

Brasil já vêm de muito tempo, mas ressaltou que a população também tem culpa por eleger 

pessoas sem compromisso e caráter. Exortou o eleitor a pesquisar sobre os candidatos e a 

escolher conscientemente quem o representará para que tenhamos uma sociedade melhor. 

Estabeleceu o contraste entre a situação vivenciada na CMB – em que estão todos bem 

atendidos, têm café e água à disposição, estão com os salários em dia – e aquilo que sofre 

a maioria da população, pois muitos não puderam sequer tomar o café da manhã.  

Defendeu a mudança na prática política: o homem público não deve procurar a população 

apenas em época de eleição. Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. 

Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do 

bloco MDB – PHS, Joaquim Campos tratou das ações da esquerda nefasta em nosso país. 

Criticou os atos de barbárie perpetrados por brasileiros contra mulheres na Rússia. 

Condenou também a manifestação, realizada na Avenida Paulista, em que mulheres 

(classificadas por ele como militantes de esquerda) enfiavam crucifixos (símbolo maior da 

religião católica) em suas partes íntimas. Lembrou que Gilmar Mendes tornou-se membro 

do Supremo Tribunal Federal - STF através de Fernando Henrique Cardoso com a ajuda 

de Eduardo Suplicy, avaliando então que não se pode esperar muito do STF. Agora, 

alertou, querem libertar o bandido mor, o nosso Lech Walesa. Classificou o pré-candidato 

pelo PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, como canalha, coronel do Nordeste, 

ditador e terrorista. Referiu ter lido na coluna Repórter 70, do jornal O Liberal, que este 

classificou o candidato concorrente pelo PSC, Jair Bolsonaro, como despreparado, 

inconsistente e sem fundamento em entrevista concedida à revista Americas Quarterly. Em 

relação aos atos machistas e desrespeitosos perpetrados por torcedores brasileiros na 

Rússia durante a Copa do Mundo, disse que já esperava por isso, pois o Decálogo de Lênin 

diz “corrompa a juventude e dê-lhes a liberdade sexual”. Concluiu que o ocorrido deve-se 

à obediência a esta cartilha e que os canalhas que cometeram estes atos seriam, há algum 

tempo, durante a gestão petista, recebidos como heróis em nosso país, hoje não mais. Mas 

os que ainda seguem tal cartilha devem ficar atentos, pois o Messias vem aí e falta pouco 

tempo para que retornem às alcovas dos aparelhos em que antes viviam. Pela liderança do 

bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, Zeca Pirão reportou-se à situação crítica vivida 

atualmente pelo Clube do Remo. Hoje, avaliou, muitos se aproximam do clube por 

interesse e falam como se o conhecessem, não tendo ideia de que este é muito grande e 

complexo, que precisa da gestão de pessoas que realmente tenham por ele uma paixão, 

como se fosse um filho. Reiterou o que já dissera anteriormente aos jornais: muitos se 

aproximam do Remo para roubá-lo. Informou que, quando assumiu a presidência do clube, 

viu como este era administrado. As quatro pessoas que tinham os maiores salários 

recebiam seus honorários em dia, pois tendo acesso ao dinheiro proveniente do aluguel de 

propriedades da agremiação, pagavam a si mesmas. Assim que assumiu a presidência, 

demitiu-os, pois, o restante dos funcionários estava há quatro ou cinco meses sem receber. 

Colocou então para fora todas as pessoas que apenas se beneficiavam do clube, mas isto 

gerou um sério problema interno, pois havia muita gente querendo roubar o Remo, 

aproveitando-se do pouco que este tem. Afirmou que o clube está em uma situação difícil 

porque as pessoas não se preocupam com ele, preocupam-se apenas consigo mesmas, 

agindo em função de seus próprios interesses. Usam-no para realizar negócios, ganhar 

dinheiro em cima deste, montando lojas e restaurantes usando o nome do clube. Relatou 

ter levado ao Remo um empresário, representante de um grupo empresarial paulista que 

queria investir quinze milhões no clube. Este empresário pediu então ao atual presidente 

que fossem levantadas as dívidas do clube – cíveis e trabalhistas. Este grupo iria 

administrar o futebol do Remo durante cinco anos, pagaria todas as dívidas e investiria até 

três milhões de reais no Estádio Evandro Almeida (Baenão) deixando-o apto a receber 

competições. O restante do dinheiro seria investido internamente no clube. Referiu que, 

até hoje, o atual presidente remista não mandou nada a esse grupo. Conclui então que não 

há interesse em resolver os problemas do Remo. Asseverou então que, ora em diante, 

divulgará essa omissão e dará nome aos bois para acabar com toda a patifaria que envolve 

o clube. Pela liderança do bloco PSD – PTC, Sargento Silvano afirmou que os culpados 

pela situação difícil que atinge nossa cidade e nosso estado são os que os administram e 

aqueles que aqui legislam há muito tempo. Destacou que são três os principais campos que 

fazem com que uma sociedade se desenvolva: educação, saúde e combate à violência. 

Atualmente, considerou, apenas tapam-se buracos, enxuga-se gelo e não se avança. Citou 

como exemplo o caso de uma rua próxima ao conjunto CDP que teve a pavimentação 

recuperada por duas vezes pela PMB, com a intervenção sua e do vereador Zeca Pirão. 

Uma terceira vez foi necessário recuperá-la, mas então não era possível apenas cuidar do 

pavimento, foi necessário quebrar toda a rua, desentupir os bueiros, fazer uma nova 

canalização e repavimentá-la. Assim, foi possível resolver o problema, mas porque houve 

uma atuação conjunta sua, do vereador Zeca Pirão e dos moradores da localidade. Do 

mesmo modo, considerou, para resolver o problema de nosso estado não se pode apenas 

ficar tapando buracos. Lembrou que o Japão conseguiu recuperar-se após a derrota na 

Segunda Guerra Mundial, tornando-se a potência econômica que hoje é, porque investiu 

maciçamente em educação. Assim, concluiu, precisamos investir pesadamente em 

educação em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Os jovens devem ser 

conscientizados de que precisam estudar, adquirir capacitação profissional para ter acesso 

ao mercado de trabalho. O empresariado deve pagar menos impostos para que tenha mais 

condições de investir e dar emprego à juventude. Lamentou que hoje muitos jovens 

tenham como referência e inspiração os bandidos e não os homens honrados. Pela 

liderança do bloco PSB – PSDB – PTB, Igor Andrade comentou sobre matéria publicada 

na edição deste dia do jornal Diário do Pará, página A-3, com o título “Ciclistas de Belém 

não têm direitos respeitados e vias adequadas”. Informou ter apresentado um projeto de 

lei, já aprovado nesta Casa, que institui a obrigatoriedade de que as lojas do Município, no 

ato da venda de uma bicicleta, entreguem ao comprador um manual com as normas do 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 1997). Informou 

que tal lei ainda não está vigorando, apesar de já ter sido sancionada pelo prefeito Zenaldo 

Coutinho. Disse ficar imaginando como seria o teor de uma matéria jornalística que fizesse 

o comparativo entre a situação do tráfego de ciclistas existente atualmente – apesar de 

ainda haver muito a melhorar neste aspecto – com o que ocorria antes da atual gestão 

municipal. A este respeito, lembrou que Zenaldo Coutinho foi o prefeito que mais 

construiu ciclovias e ciclofaixas em nossa cidade, implantando-as em grandes avenidas e 

corredores de tráfego. Lembrou também que durante esta gestão foi aprovado o Plano de 

Transporte Cicloviário (Lei Municipal nº 9314, de 02 de agosto de 2017). Infelizmente, 

lamentou, a falta de educação e orientação de muitos ciclistas faz com que estes coloquem 

suas vidas e as vidas de outras pessoas em risco no trânsito de nossa cidade. Opinou que os 

ciclistas também deveriam passar por provas, como ocorre com os motoristas de carros e 

motocicletas, antes de poderem trafegar usando bicicletas nesta capital. Pela liderança do 

Governo, Fabrício Gama reportou-se aos acidentes que ocorrem no trânsito de Belém 

devido à imprudência de motociclistas: estes avançam os sinais, disputando entregas e 

clientes, sem olhar para os lados, arriscando-se a atropelar pedestres ou ser atingidos por 

carros. Ressaltou a gravidade desta prática, pois os condutores de carros ficam reféns das 

motocicletas e os hospitais ficam lotados. Pediu ao DETRAN e à SEMOB que realizem 

mais campanhas de esclarecimento focando as associações de mototaxistas e realizem um 

trabalho mais intenso de fiscalização no tráfego urbano de Belém para minorar o número 

de acidentes e diminuir a violência no trânsito. Tratou depois das campanhas de 

esclarecimento junto à população que frequenta ou mora nas ilhas que cercam nossa 

cidade visando diminuir a poluição ambiental decorrente do turismo nessas localidades. 

Referiu que a PMB está implantando a coleta seletiva semanal nestas regiões. Pela 

liderança do PSOL, Fernando Carneiro registrou ter estado no último final de semana em 

Tucuruí, ficando impressionado com a grande quantidade de obras sem continuidade 

naquele município – tanto do governo municipal, quanto dos governos estadual e federal. 

Citou os casos de uma escola que já foi terminada há três anos, mas que ainda não 

funciona, e das eclusas, obras caríssimas que até agora também não funcionam. Defendeu 

então um melhor uso do dinheiro público. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a 

verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. 

Foi feita então a leitura do requerimento do vereador Paulo Bengtson solicitando 04 dias 

de licença parlamentar, no período de 25 a 28 de junho corrente, sendo este aprovado por 

unanimidade. Fez-se posteriormente a leitura do requerimento do vereador Émerson 

Sampaio solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a aplicabilidade da 

Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense (Lei Municipal nº 7850, de 17/10/1997). Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Émerson Sampaio (com aparte do vereador Zeca Pirão), 

Sargento Silvano, Adriano Coelho, Mauro Freitas (assumindo a presidência da Mesa o 

vereador Bieco), Fabrício Gama (com aparte do vereador Émerson Sampaio) e Toré Lima. 

Na votação, não houve quórum e o presidente encerrou a sessão às dez horas e trinta e oito 

minutos. Estava licenciado o vereador Paulo Bengtson. Justificaram suas ausências os 

vereadores: Blenda Quaresma, Marinor Brito, Simone Kahwage e Víctor Dias. Estiveram 

presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – 

Avante; Bieco, Fabrício Gama, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN – PEN – 

Solidariedade – PR; Sargento Silvano e Lulu das Comunidades, pelo bloco PSD – PTC; 

Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor 

Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e 

Amaury da APPD, pelo bloco PT - PC do B; Adriano Coelho e Delegado Nílton Neves, 

pelo bloco PDT – PSL; Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima e 

França, 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 25 de junho 

de 2018.   

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 
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Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO            

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA 

 Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-

se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do senhor vereador Toré Lima, que 

convidou os demais parlamentares a registrarem suas presenças no painel eletrônico. 

Abertos os trabalhos, usaram da palavra os vereadores inscritos.  Nehemias Valentim falou 

sobre a comemoração dos trinta anos do PSDB. Afirmou que os bons políticos são vítimas 

de difamações por parte de pessoas desqualificadas e desonestas, que visam destruir os 

bons partidos para, dessa forma, perpetuarem-se no poder. Declarou ser um dos deveres de 

os políticos dar exemplo de retidão, transparência e honestidade. Em aparte, comentou o 

vereador Fabrício Gama. Joaquim Campos criticou a forma como é feito o recolhimento 

de impostos no Brasil. Argumentou que os males do país se devem a uma esquerda 

comunista que visa destruí-lo, tendo como base o Decálogo de Lênin. Também lamentou a 

origem miscigenada da população brasileira, pois em seu entendimento esse fato deu 

origem à corrupção no Brasil. Por fim, pediu aos parlamentares que dediquem um dia da 

semana para estudar sobre Lênin, Karl Marx e o comunismo. Fez ainda um paralelo entre 

a política comunista russa a da esquerda brasileira afirmando ser, no caso do Brasil, o 

senhor José Dirceu o cérebro da organização criminosa. Fabrício Gama concedeu aparte 

ao vereador Gustavo Sefer e este informou sobre seu entusiasmo após ter se encontrado 

com o prefeito Zenaldo Coutinho para tratar dos próximos investimentos a serem feitos 

pela Prefeitura de Belém. Segundo informou, o gestor municipal apresentou planilha sobre 

obras a serem executadas, totalizando 24 milhões de reais a serem investidos na 

macrodrenagem, drenagem e pavimentação em todos os bairros de Belém. Por este 

motivo, parabenizou o prefeito. Em aparte, também se pronunciou o vereador Sargento 

Silvano. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pelo 

bloco PSD - PTC, Sargento Silvano criticou a atuação do secretário de Saneamento de 

Belém, senhor Cláudio Augusto Chaves das Mercês. Informou ter enviado mais de 

cinquenta ofícios a este secretário, solicitando obras em diversas ruas da cidade, mas não 

recebeu nenhuma resposta positiva. Afirmou que o motivo pelo qual não foi atendido é o 

fato de fazer oposição política ao prefeito. Pela liderança do bloco PMDB - PHS, Joaquim 

Campos externou sentir-se feliz em estar funcionário público para servir ao bem público. 

Afirmou que existe uma tentativa em curso de destruir a sociedade e a família. Em aparte, 

manifestou-se o vereador Émerson Sampaio. Pela bancada do PRB, Toré Lima fez sua 

avaliação dos parlamentares nos três primeiros semestres desta legislatura, criticando a 

falta de quórum em algumas sessões. Avaliou, porém, que até o momento a produtividade 

dos parlamentares tem sido positiva. Como exemplo, mencionou o debate sobre o aumento 

da passagem de ônibus urbano na capital, lembrando que, naquela ocasião, fora aprovado 

um requerimento solicitando à prefeitura o congelamento do preço das passagens até que 

fosse realizada uma licitação pública para oferecer o transporte coletivo com ar-

condicionado. Citou ainda o projeto aprovado criando a Semana de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade no Município de Belém. Pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, 

Fabrício Gama disse que, independentemente do lugar de atuação do vereador, este deve 

legislar em favor da população de Belém. Defendeu o trabalho do titular da Secretaria 

Municipal de Saneamento - SESAN, senhor Cláudio Augusto Chaves das Mercês. Disse 

que Cláudio Mercês tem se dedicado a resolver os problemas da cidade, mas estes são 

muitos. Destacou como uma das dificuldades em resolver o problema do lixo, a falta de 

conscientização por parte da população, que continua despejando-o em local indevido. Em 

aparte, comentou o vereador Igor Andrade. Pela liderança do Governo, Fabrício Gama 

comunicou que, a partir de julho, a SESAN asfaltará mais de cem ruas, além de realizar a 

reforma de vários mercados municipais. Comunicou ainda sobre a conclusão das Unidades 

de Pronto Atendimento do Jurunas e da Terra Firme, bem como a reforma do HPSM do 

Guamá, que receberá cento e cinco novos leitos. Em aparte, pronunciou-se o vereador 

Joaquim Campos. Em seguida, assumiu a presidência da sessão o vereador Émerson 

Sampaio. Pela liderança do bloco PSDC - Avante, Mauro Freitas pontuou a importância 

do trabalho da imprensa para a sociedade. Criticou, no entanto, a reportagem do jornal 

Diário do Pará com o título "Belém terá só um PSM para atender 1.200 pessoas" que, em 

seu entendimento, é uma tentativa de desmerecer a administração do prefeito Zenaldo 

Coutinho. Argumentou que matérias como estas não contribuem em nada à cidade de 

Belém. Findo o Horário de Liderança, houve a verificação de presença. Havendo quórum, 

teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia. Após votação, foram aprovadas por 

unanimidade as atas da 43ª sessão ordinária, da 12ª sessão especial e da 1ª sessão solene 

do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa desta legislatura. Após leitura e votação, foi 

aprovado com dezoito votos favoráveis e um contrário, o requerimento de autoria do 

vereador Émerson Sampaio solicitando a realização de sessão especial para discutir a 

aplicabilidade da Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense de incentivo aos projetos culturais 

e desportistas no âmbito da cidade de Belém. Em seguida, justificaram seus votos os 

vereadores Émerson Sampaio, Marinor Brito e Mauro Freitas. Após o vereador Sargento 

Silvano ter assumido a presidência da Mesa, também justificou seu voto o vereador 

Fabrício Gama. Terminada esta justificativa, reassumiu a presidência da sessão o vereador 

Mauro Freitas. Dando prosseguimento às justificativas, expressaram-se os vereadores 

Fernando Carneiro e Igor Andrade. Posteriormente, foi lido o requerimento de autoria do 

vereador Nehemias Valentim solicitando a realização de sessão especial para comemorar 

os 30 anos de fundação do PSDB no Brasil. Através de Questão de Ordem aprovada pela 

plenária, o vereador Nehemias Valentim solicitou que a votação fosse feita 

simbolicamente. Em seguida, posto em votação, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Foi depois lido e aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora 

Simone Kahwage solicitando a realização de sessão especial, no dia 10 de agosto 

vindouro, em alusão aos 41 anos da Igreja Universal. Logo depois, foi aprovado por 

unanimidade o requerimento de autoria do vereador Adriano Coelho solicitando a 

realização de sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Economista. Sem 

demora, entrou em discussão o requerimento de autoria do vereador Fernando Carneiro 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, 

edição de 26/06/2018, intitulada "Zenaldo deixa a população sem hospital por cerca de um 

ano". Encaminhou a votação o vereador Fernando Carneiro. Através de questão de Ordem, 

o vereador Gustavo Sefer solicitou votação em painel eletrônico, o que foi acatado pela 

Mesa. Posto em votação, o requerimento foi rejeitado com dezessete votos contrários, dois 

favoráveis e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Joaquim Campos, 

Émerson Sampaio e Fernando Carneiro. Após as justificativas, reassumiu a presidência da 

sessão o vereador Mauro Freitas. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o 

presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Segunda 

Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a votação do projeto, constante no Processo nº 

2786/17, que "cria a Medalha Condecorativa de Honra ao Mérito ao Defensor da Ilha de 

Mosqueiro", de autoria do vereador Gustavo Sefer. Através de Questão de Ordem, 

aprovada com vinte e dois votos favoráveis e nenhum contrário, o vereador Gustavo Sefer 

solicitou a votação em bloco e de forma simbólica dos artigos do projeto. Após a leitura, o 

projeto, com emenda, foi aprovado em bloco e de forma simbólica por unanimidade. O 

presidente Mauro Freitas declarou então aprovado o projeto que "cria a Medalha 

Condecorativa de Honra ao Mérito ao Defensor da Ilha de Mosqueiro". Em seguida, 

passou-se à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que suprime 

os §§ 1º e 2º do artigo 51-A e o artigo 51-A da Resolução nº 15/92 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém (Processo nº 1007/18, de autoria do vereador Mauro Freitas). 

Participaram da discussão os vereadores Sargento Silvano e Gustavo Sefer. 

Posteriormente, o vereador John Wayne, através de Questão de Ordem aprovada pela 

plenária, solicitou que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de forma 

simbólica. Em seguida, pronunciaram-se os vereadores Marinor Brito e Víctor Dias. O 

presidente, em seguida, registrou a presença do ex-vereador desta Casa de Leis, senhor 

Miguel Rodrigues. Logo depois, a Mesa solicitou a leitura do projeto. Posto em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade em bloco e de forma simbólica. Após declarar 

aprovado o projeto constante no processo nº 1007/18, o presidente Mauro Freitas registrou 

nominalmente a presença dos vereadores: Toré Lima, Mauro Freitas, John Wayne, 

Fernando Carneiro, Fabrício Gama, Nehemias Valentim, Dr. Elenílson, Joaquim Campos, 

Henrique Soares, Rildo Pessoa, Lulu das Comunidades, Wellington Magalhães, Émerson 

Sampaio, Marciel Manão, França, Simone Kahwage, Bieco, Dr. Chiquinho, Victor Dias, 

Marinor Brito e Igor Normando. Justificaram seus votos os vereadores Toré Lima, 

Henrique Soares, Rildo Pessoa, Joaquim Campos e, após o vereador Dr. Elenílson assumir 

a presidência, os vereadores Mauro Freitas e Fabrício Gama também fizeram suas 

justificativas. Não havendo mais matéria em pauta em condição de ser discutida e votada, 

o presidente de Dr. Elenílson encerrou a sessão às onze horas e trinta e cinco minutos, 

convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia vinte e sete próximo em 

horário regimental.  Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e 

Rildo Pessoa pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo 

bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento 

Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, John Wayne e Joaquim 

Campos, pelo bloco PMDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes, Victor Dias e Nehemias 

Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Wellington Magalhães e Dinely, pelo bloco 

PSC – PPS; Adriano Coelho, Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – 

PSL; Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pela 

bancada do PSOL; França, Toré Lima, Simone Kahwage, pela bancada do PRB; e 

Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores Amaury da APPD, 

Blenda Quaresma e Celsinho Sabino. Estava sob licença parlamentar o vereador 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 26 de junho de 2018.     

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

AUTOCONVOCAÇÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No quarto dia do mês de julho 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, assumiu a palavra o vereador Igor Andrade e ressaltou a credibilidade e a 

responsabilidade dos vereadores da Casa com o Município, uma vez que se encontram 

reunidos nesta sessão de autoconvocação em pleno mês de julho. Destacou que isto não 

trará nenhum custo adicional para a Câmara Municipal de Belém. Lembrou que, há muito 

tempo, estas sessões extraordinárias rendiam um valor financeiro para os vereadores, o que 

não ocorre mais: estão todos reunidos atendendo à necessidade do Município de 

regulamentação do transporte de passageiros via aplicativos. Para isso, é necessário 

revogar uma lei aprovada em novembro do ano anterior - por unanimidade neste plenário, 

de autoria do ex-vereador Orlando Reis e sancionada depois pelo prefeito Zenaldo 

Coutinho - que proibia este serviço. Avaliou que anteriormente não havia ainda uma 

compreensão mais profunda a respeito do tema e a aceitação da população desta forma de 

transporte. Além disso, o Congresso Nacional não havia decidido ainda sobre a permissão 

ou não deste serviço no Brasil. Porém, em março passado, esta permissão foi dada. 

Algumas alterações ao projeto original foram feitas na Câmara e no Senado e o presidente 

Michel Temer sancionou-o, mas deu aos municípios o poder de fazer a regulamentação e a 

fiscalização deste tipo de transporte. Então o prefeito Zenaldo Coutinho, assim como os 

demais prefeitos de várias capitais do país têm feito, estabelecerá, através de um decreto 

municipal, algumas normas para este serviço em Belém. Pontuou que muitos vereadores 

participaram assiduamente desta discussão e a CMB deu um exemplo de democracia 

recebendo os taxistas e também os motoristas de aplicativos para debater o tema. O 

prefeito Zenaldo Coutinho, porém, tomou a iniciativa de fazer um decreto para normatizar 

o serviço. Referiu que tem um projeto protocolado na Casa para regulamentá-lo, mas com 

a lei sancionada pelo presidente Temer este ficou limitado devido às determinações da lei 

aprovada em Brasília. Informou que Zenaldo Coutinho recebeu os taxistas e também 

recebeu os motoristas de aplicativos e, na semana anterior, entregou a ambas as categorias 

uma minuta do decreto que pretende assinar em breve. Informou também que, no dia 
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seguinte, haverá uma ampla reunião na CODEM com a participação dos motoristas de 

aplicativos e dos taxistas, além de alguns vereadores. Esta discussão deverá ser feita de 

forma sadia, de modo que haja entendimento entre as partes e, no final, saia ganhando a 

população de Belém, que disporá de um transporte digno, seguro, regulamentado e 

fiscalizado pelo poder público municipal. Fez notar que os taxistas são obrigados a passar 

por inúmeras restrições e fiscalizações – no Inmetro, na SEMOB e no DETRAN – 

passando por várias vistorias, enquanto os motoristas de aplicativos rodam sem 

fiscalização alguma. Caberia então ao Município de Belém taxar as empresas de 

aplicativos, que estão ganhando dinheiro com a prestação do serviço nesta capital, para 

que estas possam retribuir pagando um imposto a ser utilizado em melhorias no trânsito 

em nossa cidade. Lembrou que são mais de cinco mil taxistas em Belém e mais de dez mil 

motoristas de aplicativos. Disse ter certeza de que o prefeito Zenaldo Coutinho, no decreto 

que editará, taxará as empresas de aplicativos e não os condutores dos veículos, até porque 

estes já são sobretaxados, entregando até vinte e cinco por cento de seu faturamento 

àquelas, pagando combustível caro e rodando, muitas vezes, em carros alugados. As 

empresas, por outro lado, não pagam nenhum tributo, seja municipal, estadual ou federal. 

Aditou que, se houver algum acidente, não se saberá a quem recorrer, pois tais empresas 

sediam-se em outros países. Enfatizou que o prefeito, com a edição do referido decreto, 

tem por objetivo trazer melhorias e qualificações para o nosso transporte e, 

principalmente, dar segurança aos passageiros. O vereador Henrique Soares pediu então 

Questão de Ordem solicitando que, através de um acordo de lideranças, o projeto da PMB 

em pauta passasse da Primeira Parte para a Segunda Parte da Ordem do Dia, sugestão que 

foi aprovada pelas lideranças partidárias presentes. Subiu posteriormente à tribuna o 

vereador Gustavo Sefer e considerou que a lei anteriormente aprovada nesta Casa 

proibindo o serviço de transporte por aplicativos já nascera ultrapassada. Referiu que, ao 

assumir a vereança, desde o primeiro dia de seu mandato, posicionou-se contrariamente a 

esta proibição, pois em outras capitais este serviço já era uma realidade em expansão. 

Lembrou de ter feito uma sessão especial para debater o tema. Defendia a revogação da 

referida lei por entender que o caminho era a regulamentação e não a proibição, pois esta 

contrariava tudo que vinha ocorrendo no restante do país e no mundo. Disse que, na época, 

não foi compreendido por alguns, mas teve o apoio da grande maioria da população. Hoje, 

este serviço tem milhares e milhares de usuários em nosso estado. Passado um ano e meio, 

a regulamentação desta modalidade de transporte, que antes era necessária, tornou-se 

fundamental. Acrescentou que, além do benefício aos usuários, mais de dez mil pessoas 

mantêm suas famílias com este trabalho em nosso estado. Parabenizou o prefeito Zenaldo 

por convocar esta Casa e os demais vereadores que compareceram a esta importante 

sessão em meio ao recesso parlamentar. Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento 

Silvano. Assumiu depois a palavra a vereadora Marinor Brito e expressou que nem sempre 

o parlamento acerta, às vezes ocorrem erros. Externou que não se conseguiu avançar em 

Belém na fiscalização do transporte coletivo – por ônibus e alternativos (vans). Recordou 

que muitas vezes foi ao Ministério Público denunciar e pedir a investigação sobre as 

dificuldades para a fiscalização do serviço. Reiteradas vezes cobrou do Executivo 

Municipal e do Ministério Público a regulamentação do capítulo do transporte no Plano 

Diretor. Informou que, de todos os artigos deste, trinta e oito deixaram de ser 

regulamentados, incluindo os relativos ao transporte. Regulamentar o transporte, 

garantindo sua qualidade, estabelecer a circulação diuturna dos ônibus, garantir conforto 

com a instalação de aparelhos de ar condicionado, promover a redução de taxas no âmbito 

municipal em conjunto com o âmbito estadual foram bandeiras que defendeu. Relatou ter 

entrado com ofício junto à Prefeitura de Belém solicitando ao gestor municipal que 

buscasse uma negociação junto ao governo estadual para tentar diminuir as taxas cobradas 

dos taxistas, pois sabia que a entrada do transporte de passageiros via aplicativos traria 

pressão sobre esta categoria, com redução de renda e emprego. Avaliou que a 

regulamentação será um avanço, pois permitirá unificar as condições de atendimento e 

funcionamento dos serviços de táxi e transporte via aplicativos. Ressaltou, entretanto, ser 

fundamental não reduzir o debate sobre o sistema de transporte apenas a estas duas 

modalidades, que devem ser pensadas como parte dele. Os vereadores e a sociedade 

organizada devem garantir a fiscalização para que um serviço não suplante o outro, todos 

eles deem segurança à população e juntos tragam equilíbrio ao sistema. Aditou que quanto 

menos carros estiverem circulando na cidade, melhor será a qualidade de vida do povo. 

Por este motivo, reputou como fundamental que o sistema de transporte funcione com 

fiscalização adequada por parte da SEMOB. Externou que a bancada do PSOL considera 

necessário tirar os serviços existentes na cidade da clandestinidade e reconheceu que a lei 

municipal proibindo o transporte por aplicativos já nascera morta. Ponderou que, naquela 

ocasião, deveria ter sido feita uma avaliação mais profunda por parte dos parlamentares da 

Casa que levasse ao reconhecimento de que a expansão deste serviço era irreversível. 

Agora, concluiu, é preciso buscar as melhores soluções, fazendo com que todas as 

modalidades de transporte que estão no sistema sejam legalizadas e que haja fiscalização 

garantindo ao usuário qualidade e segurança. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-

se o Horário de Liderança. Os parlamentares inscritos para pronunciar-se nesta parte da 

sessão declinaram do uso da palavra. O presidente Mauro Freitas perguntou então se 

alguma liderança partidária gostaria de se manifestar. Não havendo iniciativa neste 

sentido, o presidente encerrou o Horário de Liderança. Foi feita então a verificação de 

presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Fez-se então a 

leitura da matéria em pauta nesta Parte e o vereador Henrique Soares pediu Questão de 

Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício do projeto correspondente, o que foi 

aprovado pela plenária. Em seguida, cumprindo com o que fora determinado 

anteriormente em acordo de lideranças, passou-se este projeto da pauta da Primeira Parte 

para a pauta da Segunda Parte da Ordem do Dia. Iniciou-se então a Segunda Parte da 

Ordem do Dia. Entrou então em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o 

projeto - de autoria da Prefeitura Municipal de Belém, referente ao Processo nº 1101/18 - 

que “Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 9233/16, que versa sobre a proibição 

do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado 

individual de pessoas”. Na discussão, não houve oradores, entrando o projeto em votação. 

Foi feita depois a leitura deste. O vereador Henrique Soares pediu posteriormente Questão 

de Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de forma 

simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Fizeram o encaminhamento os vereadores 

Fernando Carneiro (com aparte da vereadora Marinor Brito), Gustavo Sefer e Joaquim 

Campos. Posto em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, votando-se os artigos 

em bloco e de forma simbólica. O presidente Mauro Freitas declarou então aprovado o 

projeto da PMB, referente ao Processo nº 1101/18, que revoga a Lei Municipal nº 9233/16 

e fez o registro nominal dos vereadores presentes. Justificou em seguida o seu voto o 

vereador Sargento Silvano. Não havendo mais matéria em pauta, o presidente encerrou a 

sessão às nove horas e cinquenta e três minutos. Estava licenciado o vereador Paulo 

Bengtson. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco 

DC – Avante; Bieco, Fabrício Gama, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN – 

PEN – Solidariedade – PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, 

pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco MDB 

– PHS; Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, 

Wellington Magalhães e Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares, pelo bloco PDT 

– PSL; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; Simone Kahwage, Toré Lima e 

França, 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 04 de julho 

de 2018.           

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO    

PERIODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA   

 Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-

se a Câmara Municipal de Belém sob a presidência do senhor vereador Mauro Freitas, que 

solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no Painel Eletrônico. 

Havendo quórum, foram abertos os trabalhos, ocasião em que usaram da palavra no 

Horário do Expediente os senhores vereadores: Toré Lima, que saudou os vereadores 

presentes, registrando que como católico fazia a leitura do evangelho e citando um trecho 

das Bíblia Sagrada, referente árvores boas e más; declarou que só Cristo pode levar ao 

caminho da verdade; momento em que fez uma análise do semestre que passou, fazendo 

um balanço da sua atuação parlamentar, como a aprovação do projeto de sua autoria que 

criou a semana da educação ambiental no município de Belém, com a participação no 

Bosque e na Praça da República; discorreu sobre o projeto referente ao processo licitatório 

dos ônibus com preço favorável e com ar condicionado, observando que os empresários 

estão se ausentando de participar desse processo; registrou que o projeto de sua autoria que 

deve ser votado em agosto que impede a blitz de confiscar o veículo do cidadão, visando o 

interesse da sociedade, momento em que se solidarizou com os moradores do bairro da 

pratinha devido à falta de água no período de três meses e sugeriu que a Cosanpa venha se 

explicar pela falta d’água naquele bairro; Sargento Silvano, declarando que todo dia fala 

sobre questões da cidade; registrou que sua luta pra chegar até a esta Casa com muito 

trabalho e muita briga; lembrou que há muito tempo trabalhou e tem respeito pelo trabalho 

dos outros colegas e que não tinha dinheiro quando começou sua campanha, mas tinha 

Deus ao seu lado; frisou que olhou para o céu e Deus lhe falou em um culto e que daquele 

momento em diante Deus mudou sua vida; declarando que Deus chama para existência as 

coisas que não existem e que existe sempre uma saída para tudo; frisou que o vereador 

Joaquim Campos o ajudou muito e que Deus proveu tudo em sua campanha e que continua 

trabalhando de forma íntegra aos seus eleitores e que amanhã estará no projeto de 

deputado federal, salientando que tem zero real para começar a campanha, mas tem Deus 

no comando; frisou que deve muito ao PSD e ao vereador Mauro Freitas e que o político 

Eder Mauro foi seu parceiro e concluiu dizendo que se Deus quiser te abençoar não tem 

ninguém que impeça, assumindo em seguida a presidência dos trabalhos; Mauro Freitas, 

que agradeceu a matéria publicada no DOL, destacando que o banco Itaú premiu 

empréstimo para que a prefeitura possa fazer obras, momento em que agradeceu ao 

prefeito Zenaldo por sancionar os projetos de sua autoria, como o Metre Valentino e 

Mestre Vieira, patrimônio do povo de Belém; informou que ontem foi convidado pra 

participar de duas reuniões, uma com movimento dos taxistas e outra com os motoristas de 

aplicativos e declarou que o prefeito decidiu fazer um decreto pra legalizar os aplicativos 

em Belém, chamando o orador pra representar as duas categorias, marcando uma reunião 

pra cada categoria levar suas reivindicações; classificando como uma medida democrática, 

convidou em seguida o povo de Belém, a Semob, a Semaj e outras com as propostas dos 

taxistas e aplicativos para essa reunião e comunicou que esta Câmara foi uma das que mais 

trabalhou no Brasil e autoconvocou todos os vereadores para a próxima quarta-feira para 

revogarem a Lei do vereador Orlando que proibia os aplicativos de Belém e implantar a 

Lei referente aos taxista e aplicativos em sessão extraordinária; declarou que ser 

parlamentar não é uma coisa simples e nem pra qualquer um. Passados os trabalhos ao 

Horário das Lideranças, momento em que assumiu a condução dos trabalhos o senhor 

vereador Mauro Freitas, tendo usado da palavra os senhores vereadores: Sargento Silvano 

que pelo Bloco PSD/PTC, alertou que não quer brigar com ninguém, mas apenas que se 

resolvam as questões do município; enalteceu a decisão do prefeito de chamar as duas 

categorias para um bem comum; observou que o vereador teria que ter mais autonomia, 

destacando que maturidade vem com o tempo e que ficou mais maduro como homem e 

como pai e com isso resolver mais problemas nesta Casa; Joaquim Campos que, pelo 

Bloco PMDB/PHS, registrou que está se encerrando o semestre e mostrou matéria 

publicada no caderno Poder do jornal O Liberal referente declarações da senadora Gleisse, 

acrescentando que o Supremo está comprometido, uma vez que todos podem roubar, desde 

que dentro da lei, segundo o orador, lendo em seguida a matéria do citado jornal referente 

a soltura do ex-ministro José Dirceu condenado e preso após segunda instancia e concluiu 

dizendo que roubaram o dinheiro e compraram o Judiciário; Toré Lima que, pela Bancada 

do PRB, se solidarizou com o funcionário desta casa que perdeu sua casa num grande 

incêndio; informou que estará presente na próxima quarta- para a votação do decreto do 

vereador Orlando, alertando em seguida que os aplicativos estão liberados em todo o 

Brasil e que não se pode tolir a sociedade de ter uma alternativa a mais e pediu aos taxista 

que não venham brigar com outro colega, mas para diminuir taxas cobradas. Não havendo 

mais lideranças a se pronunciar o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que 

registrassem suas presenças no Painel eletrônico e não havendo quórum, foram aguardados 

os dez minutos regimentais. Reaberta a sessão sob a presidência do senhor vereador Toré 

Lima, que convidou os senhores vereadores a registrarem suas presenças no painel 

eletrônico e não havendo quórum, o senhor presidente declarou encerrada a presente 
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sessão às dez horas minutos, convocando os senhores vereadores para a sessão 

extraordinária da próxima-quarta feira para a votação do projeto do ex-vereador Orlando, 

bem como, o retorno para o dia primeiro de agosto, em caráter ordinário. Estiveram 

presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas pelo bloco PSDC/Avante; Sargento 

Silvano pelo bloco PSD/PTC; Joaquim Campos pelo bloco PMDB/PHS; Dinely pelo 

bloco PSC/PPS; Dr. Chiquinho e Marinor Brito pela bancada do PSOL; Simone Kahwage 

e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson Sampaio, pela bancada do PP. Licenciado: 

Paulo Bengtson. Justificados: Blenda Quaresma, Delegado Nilton Neves, Fabrício Gama. 

E. 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, 

no Palácio Augusto Meira Filho, aos 27 de junho de 2018. 

 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA  NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA. 

No décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Gleisson. Este 

solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Iniciado o Horário 

do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Zeca Pirão reportou ter, nos 

últimos dois dias, fiscalizado a obra da Travessa Três de Maio. Comentou que esta 

melhorará a vida e dará mais dignidade à população dos bairros do Guamá, Cremação e 

parte da Condor. Relatou ter conversado com os moradores das margens do canal e que 

estes demonstraram preocupação com o fato da via ter ficado acima do nível das casas, o 

que poderia levar ao alagamento destas durante a época das chuvas. Disse ter conversado 

com o prefeito Zenaldo Coutinho a respeito e este logo acionou a empresa responsável 

pela obra para que fossem tomados os cuidados necessários de modo a evitar que a 

população sofra com alagamentos. Deste modo, está sendo feita a dragagem do canal a fim 

de aumentar sua profundidade. Avaliou que o trabalho realizado é de muito boa qualidade. 

A equipe de engenheiros, técnicos e topógrafos teve um cuidado muito grande, verificando 

durante o inverno o nível atingido pelas águas no canal e por esse motivo houve a elevação 

da via. Disse que faz essa fiscalização e acompanhamento em vários locais da cidade, 

reservando três dias da semana para tanto. Percorre áreas periféricas e verifica os 

problemas existentes. Anda também pelo centro da cidade e constatou que na área do 

centro comercial e na Cidade Velha o sistema de drenagem é muito antigo, da época dos 

ingleses. Assim, em alguns locais, as infiltrações fazem com que as ruas de 

paralelepípedos cedam, rebaixando-as, e isto coloca em risco casas centenárias e lojas lá 

existentes. Alertou a SESAN para que esteja atenta a este problema para evitar danos 

materiais e riscos à segurança das pessoas. Comentou depois que na obra do BRT na 

Avenida Augusto Montenegro o sistema de drenagem está sendo muito bem construído e 

levará muito tempo para que aquela via apresente algum problema neste aspecto. Assim, 

apesar de ser uma obra demorada, está sendo feita com muita seriedade e qualidade. Disse 

que passa todo dia pela Rua Yamada esperando que a empresa Terraplena comece as obras 

naquela via. Acrescentou que os moradores da localidade esperam ansiosamente pelo 

início destas e a empresa já recebeu a ordem de serviço, mas até hoje o trabalho não foi 

iniciado. Expressou que tem se preocupado com o canal do Mata Fome, no bairro do 

Bengui, onde é necessário fazer urgentemente uma obra de drenagem e limpeza. Previu 

que a população daquelas imediações sofrerá novamente com inundações, pois o inverno 

amazônico já se aproxima. Reportou ter conversado a respeito com o prefeito e que este 

está tomando providências para realizar a limpeza dos canais e assim amenizar o 

problema. Elogiou depois a obra realizada no HPSM Mário Pinotti, considerando que, por 

enquanto, está faltando espaço para o atendimento à população, apesar da grande 

dedicação dos funcionários daquela unidade de saúde. Disse ter visto muito interesse, por 

parte da equipe de funcionários daquele hospital, em atender bem ao povo. Declarou ser 

necessário construir um centro municipal de diagnósticos, que permitiria às pessoas de 

baixa renda fazer seus exames clínicos. Comentou que o governo estadual está construindo 

um dos maiores centros de diagnósticos do Brasil, no valor de 150 milhões de reais, o que 

auxiliará muito no atendimento à população das cidades do interior do Pará. Ainda assim, 

defendeu, Belém deve ter seu próprio centro de diagnósticos, pois muitas pessoas não 

conseguem fazer os exames necessários e acabam morrendo. Émerson Sampaio repercutiu 

o grande evento esportivo realizado em Belém no último sábado – a despedida dos ringues 

de Acelino Popó Freitas. Ressaltou que ele foi um dos maiores atletas do planeta na 

modalidade boxe, tetracampeão mundial que, após ter defendido seu título por dez vezes, 

foi considerado supercampeão mundial. Esteve em nossa cidade dando-nos a honra de 

fazer aqui sua última luta. Expressou que, como presidente da federação desta modalidade 

no Pará, sentiu-se muito honrado com este evento. Lamentou que tanta polêmica tivesse 

ocorrido por causa desta luta, informando que pessoas que não acompanham este esporte 

chegaram a ir até um programa de televisão para desqualificar o evento e o atleta, tentando 

encobrir toda sua linda e inquestionável história. Acusaram inclusive a Secretaria de 

Estadual de Esporte e Lazer - SEEL de ter destinado seis milhões de reais para este evento. 

Acrescentou que, se isto for verdade, irá à Justiça contra os responsáveis, mas disse ter 

certeza de que tal não ocorreu. Declarou que foi um momento muito bonito, único, e que, 

daqui a duzentos anos, as pessoas ainda lembrarão o boxeador Popó, tetracampeão 

mundial, um dos poucos deste país. Lembrarão que ele veio encerrar sua carreira aqui, por 

ter um treinador paraense há anos, Ulisses Pereira. Informou que, além da despedida de 

Popó, houve a defesa do título do paraense Jackson Furtado na categoria Super Leve, 

vencendo o paulista Paulo César Galdino, e o paraense Jefferson Dias da Silva venceu por 

pontos o gaúcho Gustavo Silva, levando o cinturão brasileiro da categoria Leve. No total, 

catorze atletas paraenses lutaram naquela noite. Reputou a polêmica criada em torno do 

evento como um movimento derivado da inveja. Um grupo de ex atletas, que pararam de 

lutar há trinta anos, vai à televisão dizer que nada aconteceu, nos últimos vinte e cinco 

anos, no boxe paraense. Lembrou, entretanto, que o atleta paraense Mike Carvalho 

disputou três olimpíadas e o atleta paraense Julião Neto disputou recentemente no Rio de 

Janeiro sua segunda olimpíada. Informou ainda que do momento em que assumiu a 

presidência da Federação Paraense de Boxe, em junho de 2015, até hoje o Pará já teve oito 

campeões brasileiros. Parabenizou depois todos os envolvidos no evento, todos os atletas 

que participaram, a imprensa que deu apoio e principalmente Acelino Popó Freitas, que 

teve uma luta dura, mas no final acabou ganhando por pontos. Em aparte, pronunciaram-se 

os vereadores Marinor Brito e Joaquim Campos. Dr. Chiquinho tratou da violência em 

nossa cidade. Disse que ainda não esqueceu o lema de campanha de Zenaldo Coutinho – 

os três esses. Lembrou que o atual prefeito de Belém garantiu em campanha que, se fosse 

eleito, teriam prioridade a Saúde, a Segurança e o Saneamento. Descobriu-se logo, porém, 

que isso era bravata, pois a segurança pública não teve prioridade alguma durante sua 

gestão e vivemos hoje um período de extrema violência. Informou que trabalha no Centro 

de Atenção Psicossocial Marajoara (CAPS Marajoara) e lá, no dia anterior, pessoas que 

supostamente estavam ali para receber tratamento resolveram assaltar as enfermeiras e 

técnicas de enfermagem. Já havia acontecido anteriormente, mas desta vez foi mais grave 

porque houve ameaça à integridade física dos funcionários, com o uso de armas 

improvisadas. Relatou que todos trabalham com medo devido à omissão do estado em 

proteger os servidores. Denunciou que o servidor público trabalha ameaçado pelos 

meliantes e oprimido pelos chefes imediatos. Declarou que a violência está generalizada e 

que um dos motivos para que muitos profissionais não aceitem trabalhar na periferia da 

cidade é a insegurança – têm medo de terem seus veículos furtados, de serem assaltados ou 

até perderem a vida. Entretanto, o governo estadual não se manifesta sobre isso, não 

havendo nenhuma ação prevista direcionada para combater a violência. Por outro lado, 

acrescentou, a saúde pública está abandonada, constituindo mais um engodo da 

administração municipal. Referiu que o dinheiro para construção de três Unidades de 

Pronto Atendimento – UPA, um montante de cinco milhões de reais para cada uma 

liberado pelo Ministério da Saúde, já chegou há muito tempo para a Prefeitura Municipal 

de Belém. Entretanto, as obras não foram concluídas e a população continua procurando 

atendimento no HPSM Mário Pinotti e no HPSM Humberto Maradei Pereira, 

superlotando-os. Em aparte, pronunciou-se a vereadora Marinor Brito. Encerrado o 

Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PMDB 

– PHS, Joaquim Campos citou o caso de uma jovem de vinte e dois anos de idade, 

assassinada pelo marido no município de São Miguel do Guamá. Esta gritou por socorro 

em plena rua, ao passar por um posto de gasolina, mas não houve quem a acudisse. Os 

familiares dela foram até sua casa e viram que os dois filhos do casal estavam lá trancados. 

A polícia foi acionada, mas não houve pronta intervenção. A moça acabou assassinada e 

seu corpo foi jogado em um matagal. Pontuou que a cada dia veem-se crimes cada vez 

mais bárbaros e a sociedade permanece em um estado de inércia. A classe política também 

fica inerte, não se vendo um projeto que defina uma estratégia de combate à violência. 

Avaliou que no Pará há um déficit de 25 mil homens no efetivo policial necessário para 

combater a criminalidade. Assim, a violência grassa tanto na capital quanto no interior do 

estado e o governador Simão Jatene permanece omisso. Criticou duramente o atual 

secretário estadual de Segurança Pública, senhor Jeannot Jansen, tachando-o como 

incompetente. Expressou que não se vê, em momento algum, o governador informar sobre 

como resolverá a crise da segurança pública. Criticou também os deputados estaduais do 

Pará por não tomarem nenhuma atitude em relação ao problema, estando mais 

preocupados com as articulações políticas para as próximas eleições. Relatou que, todos os 

dias, sai desta Casa e vai para seu programa de televisão contar mortos. Externou não 

acreditar que nossas autoridades não vejam esse massacre, mas estas continuam 

inoperantes, omissas. Pela liderança do bloco PSB – PSDB – PTB, Igor Andrade 

parabenizou a Prefeitura de Belém e o governo estadual pela eleição de Belém como 

Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO. Referiu que tivemos oportunidade de 

mostrar ao mundo nosso potencial turístico e gastronômico, com nossa capital sediando, 

no período de 7 a 11 de novembro, o Encontro Mundial das Cidades Criativas da 

Gastronomia. Comentou que isto certamente melhorou a imagem da cidade nacionalmente 

e mundialmente: o turismo gastronômico em Belém está sendo reconhecido e, através 

disto, a Amazônia também é reconhecida. O reconhecimento da UNESCO veio em 2015, 

sendo Belém a primeira cidade das Américas a receber esta importante comenda, tendo 

depois a oportunidade de sediar este encontro. O governador Simão Jatene e o prefeito 

Zenaldo Coutinho não mediram então esforços para a realização deste importante evento. 

Os participantes não apenas puderam conhecer os sabores da culinária paraense, mas 

também os pólos turísticos – Ilha do Combú, Portal da Amazônia, Ver-o-Rio, Parque do 

Utinga, Hangar e as dependências do Palácio Antônio Lemos, onde ocorreu a abertura do 

encontro. Nesta ocasião, conheceram também um pouco dos nossos ritmos, havendo a 

apresentação de Dona Onete, pop star do carimbó. Manifestou que isto engrandece Belém 

e o estado do Pará, agradecendo às pessoas que mantêm vivas as nossas tradições. Pela 

liderança do PRB, Toré Lima comentou sobre vídeo divulgado pelas redes sociais com 

comentários racistas e preconceituosos de William Waack. Admirou-se de que um 

apresentador e âncora de televisão, funcionário de uma emissora tão importante, tenha esta 

atitude deplorável. A denúncia somente foi feita um ano depois do ocorrido, que se deu 

durante a cobertura feita pela Rede Globo da última eleição presidencial americana. 

Lembrou que a segunda-feira seguinte será o Dia da Consciência Negra, uma data nacional 

importante na luta contra o preconceito e pela igualdade racial. Em aparte, pronunciou-se 

o vereador França. Pela liderança do PSOL, Dr. Chiquinho voltou a falar sobre o 

abandono da cidade. Previu que, com a chegada do inverno amazônico, a Prefeitura usará 

a desculpa das chuvas intensas para justificar a não realização de obras e serviços de 

saneamento básico no Município. A população que mora na periferia de Belém, ironizou, 

continua a ser tratada como caranguejo, pois vive na lama. Não há então na cidade 

segurança, não há saneamento básico e, para completar, não há saúde. Isto, explicou, 

porque o prefeito tirou dos postos de saúde dos bairros o atendimento de urgência e 

emergência, mas não concluiu as Unidades de Pronto Atendimento, o que provoca a 

superlotação dos HPSM. Observou que o HPSM Mário Pinotti parece um hospital de 

guerra, com muitos pacientes ocupando os corredores, espalhados pelo chão. Denunciou 

que muitos problemas crônicos deste hospital permaneceram após a reforma, classificando 

o serviço ali realizado como uma “maquiagem”. Assim sendo, este continua a oferecer um 

serviço de baixa qualidade para a população, provocando sofrimento e situações 

humilhantes para os usuários. Lamentou que o prefeito tivesse abandonado a construção 

das Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas, Terra Firme e Marambaia, embora o 

dinheiro repassado pelo Ministério da Saúde e destinado a concluí-las já tenha chegado à 

Prefeitura. Ademais, continuou, Zenaldo Coutinho não diz quando estas unidades de saúde 

serão concluídas, não explica o que foi feito com o dinheiro. Formulou a hipótese de que 

este talvez esteja esperando a aproximação das eleições, como é típico do PSDB, para 

então inaugurar o serviço. Passadas as eleições, porém, este seria suspenso novamente, tal 
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como ocorreu nas eleições passadas com o BRT, que é outro problema crônico que o povo 

de Belém enfrenta diariamente quando precisa deslocar-se pela cidade. Afirmou que a 

Câmara Municipal de Belém precisa cobrar do prefeito os serviços que este prometeu que 

faria. Reiterou que há dinheiro para a conclusão das Unidades de Pronto Atendimento e 

ninguém sabe por que motivo Zenaldo Coutinho atrasa tanto as obras. Reconheceu, porém, 

que seu correligionário, o governador Simão Jatene, faz a mesma coisa: o viaduto da 

Avenida Independência já teve sua inauguração adiada por duas vezes e o povo continua a 

sofrer com os engarrafamentos na Avenida Augusto Montenegro. Ninguém sabe também 

quando esta obra será concluída, mas também ninguém questiona. Avaliou que o 

Ministério Público Estadual tem se mostrado, ao longo dos anos, um grande parceiro dos 

governos de PSDB e assim nada acontece. Lembrou aos demais vereadores que foram 

eleitos para cobrar serviços e fiscalizar o trabalho do prefeito, dizendo esperar que estes se 

engajem nesta missão porque a população de Belém precisa desta atuação. Pela liderança 

da Oposição, Marinor Brito inteirou a plenária sobre a publicação nos jornais, no dia 

anterior, do relatório de um estudo sobre as mudanças que o Congresso Nacional pretende 

fazer na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996). Informou sobre a 

realização de uma sessão especial nesta Casa para debater o tema no próximo dia 21 de 

novembro. Julgou que esta sessão vem em um momento oportuno, quando se discute 

nacionalmente os prejuízos que o estado do Pará, e outros estados produtores de minérios, 

sofrem com a vigência desta lei. O estudo divulgado mostra que o Pará perdeu até agora 

cerca de 36 bilhões de reais, enquanto que a contrapartida prevista na legislação seriam 

compensações no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Ao invés disso, vemos o Pará 

perdendo consistência em seu sistema educacional, reduzindo custos e descumprindo 

direitos fundamentais dos educadores. Aditou não ter visto até agora nenhuma ação do 

governo estadual contra a União pelo não repasse das compensações correspondentes. Fez 

notar que a Lei Kandir foi uma construção política, costurada pelo governo do presidente 

tucano Fernando Henrique Cardoso com o governador do Pará à época, o também tucano 

Almir Gabriel, e outros governadores do PSDB. Considerou injustificável que o governo 

do Pará não tenha até agora entrado na Justiça contra o governo federal para que estes 

repasses sejam feitos. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita a verificação de 

presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Retomou-se 

então a votação do requerimento da vereadora Marinor Brito solicitando a realização de 

uma sessão especial para dar início ao processo de discussão do Plano Diretor Municipal 

de Belém. Após sua leitura, este foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Justificou seu voto a vereadora Marinor Brito. Fez-se depois a leitura do requerimento do 

vereador Zeca Pirão solicitando dois dias de licença parlamentar, em 07 e 09 de novembro 

de 2017, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Paulo Bengtson solicitando dois dias de licença parlamentar, em 

13 e 14 de novembro de 2017, o que foi aprovado por unanimidade. Fez-se em seguida a 

leitura do requerimento do vereador Igor Andrade solicitando oito dias de licença 

paternidade, no período de 14 a 21 de novembro, sendo este também aprovado por 

unanimidade. Foi feita depois a leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, 

edição de 16/08/2017, intitulada “Lei que multa ciclista em Belém causa polêmica”. 

Fizeram o encaminhamento os vereadores Sargento Silvano, Nehemias Valentim (com 

apartes dos vereadores Igor Andrade e Sargento Silvano), Joaquim Campos, Marinor 

Brito, Fernando Carneiro, Mauro Freitas e Toré Lima, ficando requerimento em votação. 

Findo o período estabelecido regimentalmente, encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. Foi feita então nova verificação de presença. Havendo quórum, teve início a Segunda 

Parte da Ordem do Dia. Fez-se então um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao 

senhor Joel Bronze, falecido no sábado anterior, atendendo à solicitação do vereador José 

Dinely. Retomou-se então a discussão única e votação dos seguintes projetos: projeto que 

“Concede a Medalha de Direitos Humanos Jaime Teixeira à senhora Felícia Marques 

Fiúza Nunes”, referente ao Processo nº 2183/17, de autoria do vereador Amaury da APPD; 

projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Rynaldo Batista 

Viana”, referente ao Processo nº 2188/17, de autoria do vereador Amaury da APPD; 

projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares às Organizações Rômulo Maiorana”, 

referente ao Processo nº 2189/17, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que 

“Concede o Diploma Gaspar Viana à senhora Lya Carla Moreira”, referente ao Processo 

nº 2191/17, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede a Medalha 

Condecorativa Brasão D’Armas de Belém às Organizações Rômulo Maiorana”, referente 

ao Processo nº 2193/17, de autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a 

honraria Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de Belém ao senhor José Gílson Borges 

Rodrigues”, referente ao Processo nº 2232/17, de autoria do vereador Fernando Carneiro; 

projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Marcos Aurélio 

Aquino Lopes”, referente ao Processo nº 2233/17, de autoria do vereador Fernando 

Carneiro; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão D’Armas de Belém ao 

senhor Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha”, referente ao Processo nº 2235/17, de autoria 

do vereador Mauro Freitas (atendendo ao pedido do vereador Fabrício Gama); projeto que 

“Concede o Diploma Maria da Penha à deputada federal do Partido dos Trabalhadores 

Maria do Rosário e à senadora e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores Gleise 

Hoffmann”, referente ao Processo nº 2184/17, de autoria do vereador Amaury da APPD; 

projeto que “Concede a Medalha Isaac Soares à senhora Pérola de Souza”, referente ao 

Processo nº 2187/17, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede o 

título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Ney Gil Sousa”, referente ao processo nº 

2190/17, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que “Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém à Família Gracie”, referente ao Processo nº 2216/17, de 

autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa 

Brasão D’Armas de Belém à Família Gracie”, referente ao Processo nº 2218/17, de autoria 

do vereador Mauro Freitas; projeto que “Concede a Medalha Condecorativa Brasão 

D’Armas de Belém ao deputado federal Lúcio Vale”, referente ao Processo nº 2267/17, de 

autoria do vereador Mauro Freitas (a pedido do vereador Bieco); projeto que “Concede o 

título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Yan Teixeira Miranda”, referente ao 

Processo nº 2428/17, de autoria do vereador Rildo Pessoa. Encaminharam a votação os 

vereadores Amaury da APPD e Joaquim Campos. Os projetos foram então postos em 

votação em bloco e de forma simbólica, conforme fora determinado na sessão anterior, 

sendo aprovados por maioria, tendo os vereadores Sargento Silvano e Joaquim Campos 

votado contrariamente. Justificaram seus votos os vereadores Mauro Freitas, Sargento 

Silvano, Joaquim Campos, Marinor Brito, Émerson Sampaio e Amaury da APPD. O 

presidente Gleisson declarou então aprovados os projetos referentes aos processos de 

números 2183/17, 2188/17, 2189/17, 2191/17, 2193/17, 2232/17, 2233/17, 2235/17, 

2184/17, 2187/17, 2190/17, 2216/17, 2218/17, 2267/17 e 2428/17. Passou-se então à 

discussão única e votação do projeto que “Institui o ‘Maio Amarelo’ para conscientização 

e educação no trânsito no âmbito do Município de Belém”, referente ao Processo nº 

1587/17, de autoria do vereador Celsinho Sabino. Participaram da discussão os vereadores 

Rildo Pessoa, Émerson Sampaio e Joaquim Campos. O vereador Celsinho Sabino pediu 

Questão de Ordem solicitando que os artigos do projeto fossem votados em bloco e de 

forma simbólica, o que foi aceito pela plenária. Após a leitura, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Sargento Silvano. O presidente Gleisson 

declarou então aprovado o projeto referente ao Processo nº 1587/17. Findo o período 

regimentalmente estabelecido, o presidente declarou encerrada a sessão às onze horas e 

quarenta e cinco minutos. Estavam licenciados os vereadores Adriano Coelho, Gustavo 

Sefer e Paulo Bengtson. Justificaram suas ausências os vereadores Fabrício Gama, Simone 

Kahwage e Dr. Elenílson. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e Rildo 

Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante; Bieco, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN 

– Solidariedade – PEN – PR; Víctor Dias, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo 

bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, John Wayne, Igor Normando e Joaquim Campos, 

pelo bloco PMDB – PHS; Igor Andrade, Gleisson e Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – 

PSDB – PTB; Celsinho Sabino e Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares e 

Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, Altair Brandão e Moa 

Moraes, pelo bloco PC do B – PT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Marinor Brito, 

pelo PSOL; França 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 treze de novembro de 2017.  

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

         ___________________________ 

 

ATO Nº 1272/2018, de 01 de agosto de 2018.    

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

R E S O L V E: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90 e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, Thiago Martins da Costa, para exerce o cargo em 

comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador IGOR 

ANDRADE, a partir de 01.08.2018. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1273/2018, de 01 de agosto de 2018.    

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

R E S O L V E: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90 e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, Francisco Carlos Morais Junior, para exerce o cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Nível 01, do Gabinete do Vereador IGOR 

NORMANDO, a partir de 01.08.2018. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATO Nº 1274/2018, de 01 de agosto de 2018.    

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e 

R E S O L V E: 

NOMEAR, nos termos do Art. 13, Inciso II, da Lei nº 7.502, de 20/12/90 e da 

Resolução nº 131, de 28.11.02, Katerin Kelly Gomes Figueiredo, para exerce o cargo 

em comissão “Secretário Legislativo” Nível 03, do Gabinete do Vereador LUIS 

ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR (LULU DAS COMUNIDADES), a 

partir de 01.08.2018. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 01 de agosto de 2018. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA 

1º Secretário 

Ver. ELENILSON SANTOS 

2º Secretário 

 


