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Câmara Municipal de Belém 

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

 

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

sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, manifestou-se o vereador Pablo Farah que 

parabenizou os profissionais de jornalismo - homenageados no Dia Nacional do Jornalista, comemorado no dia 07 de abril.  

Demonstrou consternação com o acidente ocorrido no último dia 06 de abril, no estado do Pará, com o rompimento de parte da 

ponte da Alça Viária atingida por uma balsa que navegava de forma clandestina no Rio Moju. Cobrou a investigação do ocorrido 

com a devida punição dos responsáveis. Em aparte, comentou o assunto o vereador Dr. Elenílson. Zeca Pirão agradeceu o 

convite feito pelo prefeito Zenaldo Coutinho para visitar a Unidade de Pronto Atendimento - UPA da Marambaia. Explicou que não 

compareceu porque teve que buscar seu filho na escola no mesmo horário da visita. Assegurou ser de seu interesse a melhoria do 

atendimento em saúde e, em seu entendimento, a UPA da Marambaia contribuirá para isso. Convocou os demais parlamentares a 

exercerem seu dever de fiscalizar a Prefeitura. Em aparte, o vereador Toré Lima questionou o motivo de não ter sido convidado 

para fazer a visita à UPA da Marambaia como o foi o vereador Zeca Pirão. Em resposta, o vereador Zeca Pirão respondeu que, 

seguindo seu exemplo, o vereador Toré Lima deveria gritar para ser ouvido. Descreveu então o prefeito Zenaldo Coutinho como 

uma pessoa aberta ao diálogo e preocupada o desenvolvimento do município. Amaury da APPD disse estar correta a atitude do 

vereador Zeca Pirão em insistir em cobrar o prefeito e o governador. Disse estar atento ao desmonte do país organizado pelo 

atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Divulgou pesquisa que o mostra como o presidente com o maior índice de 

rejeição nos primeiros três meses de mandato desde a redemocratização do Brasil. Chamou trapalhão ao ex-ministro da 

Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, recém demitido por incompetência na função. Por fim, criticou o que chamou de bagunça 

nunca antes vista no Congresso Nacional, dizendo estar boquiaberto com tanta besteira que sai da boca do presidente da 

República. Asseverou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. Fabrício Gama parabenizou o prefeito Zenaldo 

Coutinho pela conclusão das obras da UPA da Marambaia, o que vem atender os anseios da população não só do bairro da 

Marambaia, mas também de seu entorno. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança 

do  bloco MDB - PHS, Joaquim Campos teceu críticas à militância do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL e a diversos outros 

políticos. Afirmou que até mesmo Deus é bolsonarista e expressou seu interesse na criação de um pelotão onde seriam fuzilados 

o ex-presidente Lula e outros militantes da esquerda nefasta. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade saudou todos os 

jornalistas pelo Dia Nacional do Jornalista. Lamentou a queda de parte da ponte da Alça viária sobre o Rio Moju. Alertou para a 

navegação irregular da balsa que ocasionou aquele acidente e cobrou providências das autoridades competentes com relação à 

fiscalização no Rio Moju. Elogiou o prefeito Zenaldo Coutinho e a Secretaria Municipal de Saúde pela prioridade que deram à 

Saúde no município de Belém. Na sequência, o presidente Mauro Freitas registrou a presença do senhor Maurício Bororó, 

convidando-o a fazer parte da Mesa. Pela liderança do PRB, Toré Lima parabenizou os jornalistas da Câmara Municipal de Belém 

na pessoa da jornalista Flávia Lima. Em seguida, apresentou dados de pesquisa mostrando que o governo de Jair Bolsonaro já é 

o pior da história da democracia no Brasil. Apontou como um dos absurdos do atual governo a afirmação esdrúxula feita pelo 

então ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, de que a universidade deveria ser reservada somente a uma elite. Em 



aparte, o vereador Émerson Sampaio denunciou a subserviência do atual governo a uma elite. Pela liderança do bloco PSDB - 

PSL, Nehemias Valentim lamentou a queda da ponte sobre o Rio Moju. Manifestou que, em seu entendimento, tragédias como 

esta poderiam ser evitadas. Criticou os discursos proferidos nesta Casa por vereadores que demonstram total desconhecimento 

de economia. Em aparte, Joaquim Campos rebateu as críticas da oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Posteriormente, assumiu 

a presidência o vereador Fabrício Gama. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão avaliou como 

prematuros os julgamentos a respeito do atual governo. Disse compreender a preocupação das pessoas com respeito à 

corrupção, mas defendeu que em todos os partidos políticos existem pessoas boas e más e não somente no Partido dos 

Trabalhadores como muitos afirmam. Pelo bloco PSD - PTC, Professora Nilda Paula demonstrou sua preocupação com a falta de 

discussão nesta Casa sobre temas de maior relevância para o município de Belém como a situação dos estudantes da Ilha de 

Cotijuba, que não conseguem chegar à escola devido à queda de barrancos e à precariedade nas estradas daquela localidade. 

Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. 

Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura, votação e aprovação das atas referentes à 14ª e à 

16ª sessões ordinárias do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Em seguida, foi lido o requerimento de autoria 

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

"Celpa: Força Tarefa ajuíza e pede indenização milionária". Declinou de fazer uso da palavra o vereador Amaury da APPD. 

Encaminhou a votação o vereador Fernando Carneiro, com aparte do vereador Pablo Farah. Posto em votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. A seguir, foi lido o requerimento de autoria do vereador Igor Andrade solicitando a realização de 

sessão especial para prestar homenagem aos profissionais oftalmologistas e optometristas e discutir a importância dos mesmos 

na área da Saúde do município de Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi lido 

o requerimento de autoria do vereador Fabrício Gama solicitando a realização de sessão especial a fim de comemorar os 25 anos 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do município de Belém. Em seguida, fez o encaminhamento o vereador 

Fernando Carneiro. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Posteriormente foi lido o requerimento de 

autoria da vereadora Simone Kahwage solicitando voto de repúdio ao ato grotesco de uma mãe que maltratou sua filha de seis 

anos no município de Xinguara, fato que veio à tona depois da publicação de um vídeo pelos meios de comunicação. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Émerson Sampaio, Amaury da APPD, Nehemias Valentim, Dinelly e Simone Kahwage, ficando o 

requerimento em votação . Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente Fabrício Gama solicitou aos parlamentares 

o registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia com a leitura da 

matéria constante em pauta e o acolhimento do pedido do vereador Sargento Silvano, solicitando o retorno à pauta do projeto de 

sua autoria, constante no Processo nº 1504/2017, anteriormente suspenso. Posteriormente e após a leitura, entrou em votação, 

com dispensa de interstício, o projeto que "Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências 

bancárias do Município de Belém", relativo ao Processo nº 15/04/2017, de proposição do vereador Sargento Silvano.  

Encaminharam a votação os vereadores Sargento Silvano e Émerson Sampaio. Conforme Questão de Ordem do vereador 

Gleisson Oliveira, aprovada na sessão anterior, os artigos do projeto foram votados em bloco e de forma simbólica. Posto em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. A Mesa então comunicou a aprovação do projeto constante no Processo nº 

1504/2017, que "Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias do município de 

Belém". Justificaram seus votos os vereadores Sargento Silvano, Amaury da APPD, Professora Nilda Paula e Enfermeira Nazaré 

Lima. Posteriormente entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Altera o inciso XVI do 

artigo 46 da Resolução nº 15 de 16 de dezembro de 1992 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém), e dá outras 

providências", relativo ao Processo nº 061/2018, de proposição da vereadora Simone Kahwage. Na discussão, usou da palavra a 

vereadora Simone Kahwage. Em Questão de Ordem, aprovada pela plenária, a vereadora Simone Kahwage solicitou que os 

artigos do projeto e suas emendas fossem votados em bloco e de forma simbólica. Após a leitura do projeto, com emenda, este foi 

votado e aprovado em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou então a aprovação do projeto de lei que "Altera o 

inciso XVI do artigo 46 da Resolução nº 15 de 16 de dezembro de 1992 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém), e dá 

outras providências", relativo ao Processo nº 061/2018. Justificaram seus votos os vereadores Enfermeira Nazaré Lima, 



Professora Nilda Paula, Sargento Silvano e Fernando Carneiro. Não havendo matéria para ser discutida, o presidente encerrou a 

sessão às onze horas e quinze minutos convidando todos para a sessão ordinária do dia 09 de abril de 2019, em horário 

regimental. Justificou sua ausência o vereador Altair Brandão. Estavam licenciados os vereadores Blenda Quaresma e Professor 

Elias. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenilson, Rildo Pessoa, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, 

Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Sargento Silvano e Professora 

Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; 

Wellington Magalhães e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Igor 

Andrade e Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do 

PSOL; Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; Émerson Sampaio, pelo PP; e França, Simone Kahwage e Toré Lima, pelo 

PRB. 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 08 de abril de 2019. 

Presidente 
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