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No vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, a 

Mesa, através do presidente, registrou nominalmente a presença dos vereadores. Estavam presentes ao início da sessão, 

além do presidente Paulo Queiroz, os vereadores Joaquim Campos, Igor Andrade, Pablo Farah, Professora Nilda Paula e Zeca 

Pirão. Em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, o vereador Joaquim Campos usou da 

palavra e mencionou estar retornando de um recesso em que esteve se recuperando de um problema de pressão decorrente 

de estresse em consequência de seu trabalho. Defendeu como justa a isenção do pagamento de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) por pessoas que vivem em regiões com constantes alagamentos e entupimento de esgoto. Informou sobre 

um projeto de lei que apresentará à Câmara Municipal de Belém a respeito das atividades dos cartórios. Defendeu a 

importância do orçamento impositivo, quando usado de forma justa em favor da população. Em seguida, Pablo Farah 

concordou com o pronunciamento do vereador Joaquim Campos e defendeu a importância da reforma da Previdência, mas 

ponderou não ser justo que policiais civis, militares e servidores públicos em geral sejam prejudicados com a perda de direitos 

já garantidos em lei. Informou que irá até Brasília para cobrar dos deputados federais um posicionamento em favor destes 

servidores. Após esse discurso, usou da palavra o vereador Mauro Freitas. Queixou-se dos constantes problemas de trânsito 

em Belém que motivaram sua chegada em atraso na presente sessão. Informou sobre requerimento que apresentará a esta 

Casa com o objetivo de homenagear os trabalhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que estiveram trabalhando no 

resgate das vítimas do desastre decorrente do rompimento da barragem no município de Brumadinho, no estado de Minas 

Gerais. Convidou os vereadores interessados a subscreverem o requerimento de sua autoria. Preocupado com as reais 

situações de segurança das barragens existentes no estado do Pará, cobrou informações das empresas responsáveis. 

Lembrou aos parlamentares que logo mais serão discutidos em sessão extraordinária projetos de extrema importância para o 

município de Belém. Através de Questão de Ordem, o vereador Fernando Carneiro comunicou que se ausentaria juntamente 

com a vereadora Enfermeira Nazaré Lima para irem à Assembléia Legislativa do Pará onde será realizada uma sessão 

especial para debater o problema do despejo de resíduos sólidos em Belém. Após esta manifestação, assumiu a presidência 

da Mesa o vereador Mauro Freitas. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do 

bloco MDB - PHS, Joaquim Campos voltou a tratar do orçamento impositivo que estaria sendo negociado em Brasília. 

Reafirmou a defesa do orçamento impositivo, mas alertou para que aja uma maior fiscalização com relação às empresas que 

executarão as obras a serem pagas com as verbas decorrentes de emendas parlamentares. Pela liderança do bloco PDT -

PSB, Igor Andrade agradeceu o empenho do governado Hélder Barbalho no combate à criminalidade. Lembrou que, após 

solicitação do governador, a partir de hoje estarão nas ruas de Belém duzentos soldados da Força Nacional de Segurança 

auxiliando no combate ao crime. Em seguida, o vereador Pablo Farah comunicou que se ausentaria da sessão a partir daquele 

momento para comparecer a uma reunião com o governador do Pará. Na sequência, pela liderança do bloco PMN - 

Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão queixou-se do pouco caso que se dá aos vereadores. Defendeu um maior acesso 

dos eleitores às informações do que ocorre na Câmara Municipal de Belém. Como forma de levar as discussões desta Casa 



até a população, propôs a criação de uma rádio e da TV da Câmara Municipal de Belém. Pela liderança do bloco PSD - PTC, 

Sargento Silvano pediu aos parlamentares uma reflexão a respeito do projeto a ser debatido nesta Casa que diz respeito à 

criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém. Disse não ser contra a 

diversidade sexual pois trata-se de uma luta legítima. Afirmou, porém, que se o projeto fosse somente para criar tal 

coordenadoria, com todo prazer votaria a favor, mas entende que o valor investido nesta será em torno de 400 mil reais por 

ano e poderia ser usado em outras áreas prioritárias como, por exemplo, sanar o problema dos alagamentos. Declarou então 

seu voto contra a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual. Parabenizou o jornal O Liberal por ocasião do lançamento 

de seu Anuário. Pela liderança do PSDB - PSL, Nehemias Valentim declinou de fazer uso da palavra. Pela liderança do PSOL, 

Dr. Chiquinho declinou da palavra. Assumiu depois a presidência da sessão o vereador Dinelly. Pela liderança do bloco DC - 

Avante - Podemos, Mauro Freitas declarou seu apoio ao projeto de lei que cria a Coordenadoria da Diversidade Sexual por 

perceber a importância social deste para o município de Belém. Disse entender o posicionamento ideológico definido de alguns 

vereadores, mas lembrou seus pares de que os vereadores legislam para todos os cidadãos de Belém, independentemente do 

posicionamento ideológico. Após seu pronunciamento, Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Encerrado o Horário 

de Liderança, o presidente solicitou aos demais parlamentares que registrassem suas presenças no painel eletrônico para a 

verificação de quórum. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura do requerimento de 

autoria do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de sessão especial, em data a ser definida, para homenagear os 

trabalhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que estiveram trabalhando no resgate às vítimas do desastre decorrente 

do rompimento da barragem no município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Após esta leitura, assumiu a 

presidência da sessão vereador Sargento Silvano e encaminhou a votação o autor do requerimento. Assumiu posteriormente a 

presidência da Mesa o vereador Émerson Sampaio, que concedeu a palavra ao vereador Sargento Silvano. A seguir, o 

requerimento foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Mauro Freitas, 

Sargento Silvano e Joaquim Campos. Como próxima prioridade, foi lido o requerimento de autoria do vereador Paulo Queiroz 

solicitando licença parlamentar nos dias 02,03 e 04 de abril de 2019. Usou da palavra o autor do requerimento, vereador Paulo 

Queiroz. Na votação, este foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi lido o requerimento de autoria do vereador 

Sargento Silvano solicitando sessão especial, em dia e hora a serem definidos, para debater sobre o aumento do número de 

incêndios nos últimos meses na cidade de Belém. Encaminhou a votação o autor do requerimento. Na votação, este foi 

aprovado por unanimidade. Logo em seguida, foi lido o requerimento de autoria do vereador Igor Andrade solicitando a 

realização de sessão especial para debater a importância do trabalho voluntário da Pastoral da Criança. Encaminharam a 

votação os vereadores Igor Andrade e Paulo Queiroz. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Depois, foi lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento, de proposição do vereador Paulo Queiroz, solicitando a 

inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal O Liberal, edição do dia 17/02/2019,  intitulada "Habeas Data". Por não haver 

outros requerimentos a serem apreciados, o presidente encerrou a Primeira Parte da Ordem do Dia e solicitou aos 

parlamentares o registro de suas presenças em painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do 

Dia com a retomada da presidência da Mesa pelo vereador Mauro Freitas e a leitura das matérias em pauta nesta parte da 

Ordem do Dia. Na sequência, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Institui a 

Semana Municipal de Valorização do Professor/Educador Municipal", constante do Processo nº 271/2018, de proposição do  

vereador Dr. Elenílson. Através de Questão de Ordem aprovada pela plenária, o vereador Dr. Elenilson solicitou que o projeto 

fosse votado em bloco e de forma simbólica. Após a leitura do projeto com emenda, este foi votado e aprovado por 

unanimidade, em bloco e de forma simbólica. Justificou seu voto o autor, Dr. Elenilson. Em seguida, a Mesa comunicou a 

aprovação do projeto. Posteriormente, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que 

"Denomina Elevado Coronel Fontoura o elevado do Entroncamento, localizado na Avenida Almirante Barroso com a BR-316,  e 

dá outras providências". Através de Questão de Ordem aprovada pela plenária, o vereador Sargento Silvano solicitou que o 

projeto em discussão fosse votado em bloco e de forma simbólica. Em seguida, após a leitura do projeto, este foi votado e 

aprovado por unanimidade de forma simbólica e em bloco. Justificou seu voto o vereador Sargento Silvano. Na sequência, o 



presidente comunicou sua aprovação. Sem demora, passou-se à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do 

projeto que "Institui a data de primeiro de março como o Dia Municipal de Combate ao Estupro". Através de Questão de Ordem 

aprovada pela plenária, o vereador Émerson Sampaio solicitou que o projeto em discussão fosse votado em bloco e de forma 

simbólica. Na discussão, usou da palavra o vereador Émerson Sampaio. Logo em seguida, após a leitura do projeto, este foi 

votado e aprovado por unanimidade, em bloco de forma simbólica, e a Mesa comunicou sua aprovação. Não havendo mais 

matéria em pauta para ser discutida e votada, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às onze horas e cinco minutos, 

convidando os parlamentares para a sessão extraordinária, marcada para este dia às doze horas, e para a sessão ordinária do 

dia 26/03/2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores: Simone Kahwage e Toré Lima. Estava 

licenciada a vereadora Blenda Quaresma.  Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Mauro Freitas, Rildo Pessoa e 

Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-

PATRIOTA-PR;, Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim , Moa Moraes, Paulo 

Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino, Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC-PPS; 

Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, Henrique Soares, Igor Andrade, pelo 

bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Altair Brandão e 

Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; 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 março de 2019. 
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