
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 

No quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Belém, sob a presidência da vereadora Simone Kahwage. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, esta solicitou 

ao vereador Emerson Sampaio que assumisse a Primeira-Secretaria e fizesse o registro nominal dos vereadores presentes. 

Eram eles: Emerson Sampaio,Simone Kahwage, Pablo Farah, Toré Lima, Joaquim Campos, Nilda Paula, Igor Andrade, Rildo 

Pessoa, Dinelly, Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro. Isto feito, a presidente Simone Kahwage declarou aberta a sessão. 

Conforme livro de inscrição, o vereador Joaquim Campos usou da palavra e saudou os novos parlamentares. Mencionou as 

dificuldades estruturais históricas enfrentadas pelo município de Belém no que se refere aos transtornos ocasionados pelos 

constantes alagamentos. Demonstrou preocupação com a possibilidade do encerramento das atividades do aterro sanitário de 

Marituba prevista para ocorrer nos próximos meses. Defendeu a discussão de ideias que forneçam alternativas ao aterro 

sanitário de Marituba, de forma que a cidade não fique refém de uma só empresa no que diz respeito à coleta de lixo. Em 

aparte, comentaram o assunto os vereadores Fernando Carneiro e Sargento Silvano. Posteriormente, a presidente Simone 

Kahwage comunicou a vacância da Primeira Vice-Presidência, convidando os parlamentares interessados em concorrer à 

vaga que fizessem a inscrição até as doze horas do dia corrente, no gabinete da presidência. Dando prosseguimento ao 

Horário de Expediente, o vereador Toré Lima parabenizou o Paysandu Sport Club pelos seus 105 anos de existência. Em 

seguida, externou apreensão com a notícia do provável fechamento do aterro sanitário de Marituba. Recordou inclusive que os 

problemas apresentados por aquele aterro foram objeto de uma visita dos vereadores da Câmara Municipal de Belém. Ao 

examinar a atual situação da coleta de lixo em Belém, percebeu um certo descaso por parte da empresa responsável pela 

administração do aterro sanitário de Marituba. Por fim, propôs celeridade na tramitação dos projetos apresentados a este 

parlamento como, por exemplo, o projeto de sua autoria propondo a proibição da comercialização de canudinhos e cotonetes 

plásticos. Igor Andrade desejou uma ótima semana a todos e registrou seus parabéns ao prefeito municipal de Belém, Sr. 

Zenaldo Coutinho, por ocasião de seu aniversário.  Informou sobre a solicitação que protocolará nesta Casa de Leis com o 

objetivo de realizar sessões especiais e audiências públicas, em regime de urgência, para debater as possíveis soluções para 

o problema da coleta de lixo no município de Belém. Encerrado o Horário do Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. 

Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos, encarecidamente, requereu a participação ativa dos parlamentares na 

busca de soluções para o problema no sistema de coleta de lixo, para evitar o colapso iminente desse sistema o que, por sua 

vez,  trará transtornos inimagináveis ao município de Belém. Toré Lima, pela liderança do PRB, demonstrou indignação com o 

roubo das plantas colocadas no Espaço Recanto Fernando Condurú, no Jabatiteua. A fim de prestar serviço à população,  

informou a respeito do projeto de lei que apresentará à Câmara Municipal de Belém que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

tornar subterrâneo todo o cabeamento de distribuição de energia elétrica e telefonia instalada no município. Pela liderança do 

bloco PSB - PSDB - PTB, Igor Andrade divulgou o aplicativo AWA Online desenvolvido pelos estudantes do curso de Produção 

de Multimídia da Universidade Federal do Pará. Neste aplicativo, informou, a pessoa poderá registrar o tipo de lixo que possui 

e as empresas interessadas na coleta irão até a residência da pessoa no dia e hora marcados para o recolhimento. Este 

parlamentar informou que proporá votos de congratulações e mérito aos estudantes envolvidos no projeto do AWA Online pelo 



desenvolvimento do aplicativo. Por fim, informou sobre projeto de lei de sua autoria que destina uma cota dos empregos de 

prestação de serviços ao município de Belém para vítimas de violência doméstica. Dr. Elenilson, pela liderança do DC - 

AVANTE congratulou a Guarda Municipal de Belém por sua atuação efetiva na preservação da segurança dos cidadãos, 

trabalhando sempre em conjunto a Polícia Militar. Pontuou, entretanto, a necessidade da compra de uma lancha para que a 

GMB possa fiscalizar também os rios, onde também existe a atuação de criminosos.  Em aparte, comentaram o assunto os 

vereadores Sargento Silvano e Pablo Farah. Dinelly, pela liderança do bloco PSC - PPS, agradeceu a oportunidade de 

representar o povo de Belém pelo sexto ano. Comentou com alegria a reportagem de televisão dando repercussão ao projeto 

de lei de sua autoria que destina 5% dos assentos de bares, restaurantes e shoppings à idosos e pessoas com deficiência. 

Fernando Carneiro, pela liderança do PSOL, cobrou do governo do estado a fiscalização das barragens existentes no Pará 

para evitar novas tragédias decorrentes do rompimento destas. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente Simone 

Kahwage solicitou ao vereador John Wayne o registro nominal dos vereadores presentes. Estavam presentes os vereadores 

John Wayne, Simone Kahwage, Fernando Carneiro, Sargento Silvano, Nilda Paula, Celsinho Sabino, Dinelly, Igor Andrade,  

Professor Elias, Rildo Pessoa, Nehemias Valentim, Fabrício Gama, Dr. Elenilson, França, Toré Lima, Neném Albuquerque, 

Bieco, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima, Moa Moraes e Emerson Sampaio. Havendo quórum, teve início a Primeira 

Parte da Ordem do Dia com a votação e aprovação das atas referentes à 5ª e 6ª Sessões Extraordinárias, 94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 

98ª, 99ª,100ª, 101ª e 102ª Sessões Ordinárias e 38ª Sessão Especial, referentes ao Segundo Período da Segunda Sessão 

Legislativa da Décima Oitava Legislatura. Em seguida, a Mesa informou sobre a vacância da Primeira Vice-Presidência, 

convidando aos parlamentares interessados em concorrer à vaga que fizessem a inscrição até as doze horas do dia corrente, 

no gabinete da presidência. Após o comunicado, o vereador Fernando Carneiro informou aos demais parlamentares a respeito 

do requerimento protocolado pela bancada do PSOL, onde consta a indicação da vereadora Enfermeira Nazaré Lima para 

concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente. Retomou-se posteriormente a votação do requerimento do vereador Rildo 

Pessoa solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 04/12/2018, 

intitulada "Comunidade do Tenoné está há dois dias sem água e coleta de lixo". Após a leitura do requerimento, usou da 

palavra o vereador Sargento Silvano. Após a manifestação deste parlamentar, o vereador Rildo Pessoa solicitou a votação 

nominal do requerimento. Sem demora, a presidente solicitou ao vereador John Wayne o registro nominal dos votos. Votaram 

favoráveis ao requerimento os vereadores Bieco, Celsinho Sabino, Dr. Chiquinho, Emerson Sampaio, Dr. Elenilson, Fabrício 

Gama, Fernando Carneiro, França, Igor Andrade, John Wayne, Marciel Manão, Moa Moraes, Nehemias Valentim, Neném 

Albuquerque, Nazaré Lima, Nilda Paula, Professor Elias, Pablo Farah, Rildo Pessoa, Sargento Silvano, Simone Kahwage, Toré 

Lima e Gleisson. Não houve votos contrários ao requerimento. A Mesa comunicou então a aprovação do requerimento por 

unanimidade. Justificou seu voto o vereador Rildo Pessoa. Em seguida, após leitura e votação, foram aprovados por 

unanimidade os requerimentos dos vereadores Paulo Queiroz, solicitando três dias de licença particular no período de 04 a 

06/02/2019 e da vereadora Blenda Quaresma, solicitando quinze dias de licença particular no período de 02 a 16/02/2019. 

Logo a seguir, foi feita a leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de sessão especial 

com o tema "Um ano sem Marielle", no dia 13 de março de 2019. Usaram da palavra os vereadores Fernando Carneiro, que 

também solicitou votação simbólica para o requerimento, bem como os vereadores Sargento Silvano, Mauro Freitas e Joaquim 

Campos. Ao término destas manifestações, o requerimento foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica. Passou-se em 

seguida à votação do requerimento, de autoria do vereador Sargento Silvano, solicitando a realização de sessão especial, em 

data e hora a serem marcadas, para homenagear os policiais militares, policiais civis e guardas municipais que se envolveram 

em ocorrências com intervenção policial dentro do estrito cumprimento do dever legal nesta capital. Após o uso da palavra 

pelos vereadores Sargento Silvano e Pablo Farah, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi lido, votado e 

aprovado por unanimidade o requerimento, de autoria do vereador Mauro Freitas, solicitando a realização de sessão especial, 

em data e hora a combinar, para celebrar os trezentos anos da criação da Diocese de Belém do Pará. Encerrada a Primeira 

Parte da Ordem do Dia, a presidente Simone Kahwage solicitou ao vereador John Wayne o registro nominal dos vereadores 

presentes. Os presentes eram: John Wayne, Fabrício Gama, Sargento Silvano, Mauro Freitas, Simone Kahwage, Gleisson, 



Pablo Farah , Emerson Sampaio, Nehemias Valentim, Professor Elias, Nilda Paula, Toré Lima, Celsinho Sabino, Adriano 

Coelho, Rildo Pessoa, Wellington Magalhães, Marciel Manão, França, Neném Albuquerque, Bieco, Nazaré Lima e Fernando 

Carneiro. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. Não havendo matéria em pauta para ser discutida, 

a presidente Simone Kahwage encerrou a sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos, convidando os parlamentares para 

a sessão ordinária do dia cinco de fevereiro e informando aos demais sobre a retomada das atividades do novo Terço dos 

Homens, prevista para o dia cinco de fevereiro de 2019, às oito horas. Justificou sua ausência o vereador Henrique Soares. 

Estavam licenciados Blenda Quaresma e Paulo Queiróz. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson, Mauro Freitas e 

Rildo Pessoa, pelo bloco  Democracia Cristã - Avante; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão, pelo bloco PMN - PR - PEN - 

Solidariedade; Nilda Paula, Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Pablo Farah, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco 

MDB - PHS; Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes, pelo bloco  PSB - PSDB - PTB;  Celsinho Sabino, 

Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC - PPS; Adriano Coelho, Neném Albuquerque, pelo bloco PDT - PSL;   Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro e Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada 

do PRB; Emerson Sampaio pelo PP; Professor Elias pelo PTN. 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 fevereiro de 2019. 
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