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Câmara Municipal de Belém 

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

 
       No  vigésimo terceiro 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 Fabrício Gama. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Paulo 

Queiroz solicitou adiamento. Em seguida, declinaram de fazer uso da palavra os vereadores Joaquim Campos e Professora 

Nilda Paula. Conforme livro de inscrição, manifestou-se o vereador Mauro Freitas e disse ter recebido com alegria a noticia 

de mudanças na Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991). Uma das mudanças comemoradas 

por este parlamentar foi a redução da verba que poderia ser destinada a um único projeto cultural - de 60 milhões para 

apenas um milhão de reais. Manifestou esperança de que o governo de Jair Bolsonaro cumpra a promessa de campanha e 

dê o protagonismo aos municípios, ao invés de Brasília. Em aparte, comentou o assunto o vereador Joaquim Campos. 

Depois desta manifestação, assumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Posteriormente, Igor Andrade tratou dos 

transtornos ocasionados pelo precário fornecimento de água por parte da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. 

Afirmou estar atento às reclamações da população dos bairros de Belém. Também comentou matéria publicada no jornal 

Diário do Pará mostrando uma lista com os dezessete maiores devedores de ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços), sendo todos estes empresas. Segundo averiguou, somando os valores devidos em ICMS pelas 

empresas citadas na lista, resulta um valor de 7 bilhões de reais.  Manifestou tristeza pelo fato desses 7 bilhões de reais 

não poderem ser convertidos em benefícios para a população. Em aparte, comentou o vereador Toré Lima. Logo após, a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitou adiamento de seu pronunciamento. Depois o vereador Amaury da APPD, 

exprimiu sua opinião acerca da situação precária do transporte público municipal. Disse que, apesar de não ser prerrogativa 

da CMB e sim da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a mídia através de matéria apresentada na 

TV Liberal, insiste em dizer que a CMB se recusa a debater o transporte público municipal. Encerrado o Horário de 

Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos criticou a forma de se 

fazer jornalismo atualmente. Compartilhou com os parlamentares as constantes reclamações e pedidos que recebe 

diariamente da população a respeito das deficiências no fornecimento de serviços básicos. Pela liderança do PRB, Toré 

Lima, repercutiu as mudanças na Lei de Incentivo à Cultura. Esclareceu que, apesar de não ser apoiador do governo de Jair 

Bolsonaro, torce para que este dê certo. Manifestou entender que, de fato, dar protagonismo aos municípios, conforme 

prometeu o atual presidente em campanha eleitoral, é uma solução para combater os problemas no fornecimento dos 

serviços básicos, como por exemplo o saneamento. Em aparte, comentou o vereador Dr. Elenílson. Pela liderança do bloco 

PDT - PSB, Igor Andrade elogiou o trabalho do secretário municipal de Saúde, senhor Sérgio de Amorim Figueiredo. Em 

aparte, o vereador Fabrício Gama criticou as tentativas do PSOL de impedir a reforma do complexo do Ver-o-Peso. 

Assumiu depois a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira 

chamou de politicagem e molecagem as tentativas de impedir a realização da reforma no Ver-o-Peso. Em aparte, o 

vereador Mauro Freitas disse que é desejo do PSOL acabar com o Ver-o-Peso. Também em aparte, o vereador Igor 



Andrade externou seu apoio ao prefeito Zenaldo Coutinho pela iniciativa de reformar o Ver-o-Peso. Ainda em aparte, o 

vereador Fernando Carneiro convidou o vereador Fabrício Gama e o prefeito de Belém  para uma visita ao Ver-o-Peso. Pela 

liderança do PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Marciel Manão defendeu a união entre os vereadores e o prefeito de 

Belém para beneficiar a população de nossa capital através de reforma do Ver-o-Peso. Em aparte, o vereador Dr. Elenílson 

defendeu o fim da politicagem no IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que tanto prejudicam o início 

das obras no Ver-o-Peso. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente solicitou aos vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do 

Dia. Foi feita então a leitura do requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando, conforme a Lei Federal nº 

9.709/98 e a Lei Orgânica do Município de Belém, convocar plebiscito para ouvir a população referente ao congelamento da 

tarifa de energia elétrica no Município de Belém. Encaminharam a votação os vereadores Mauro Freitas, Rildo Pessoa e 

Dinelly (com aparte do vereador Pablo Farah). Depois, através de Questão de Ordem, o vereador Mauro Freitas solicitou a 

votação do requerimento em painel eletrônico. Na sequência, encaminharam a votação os vereadores Toré Lima (com 

aparte do vereador França) e Gleisson Oliveira, como liderança do Governo. Através de Questão de Ordem, o vereador 

Mauro Freitas registrou a presença da senhora Vera Guedes, presidente da Comissão de Relações com as Instituições 

Parlamentares e representante da OAB/PA. Na Questão de Ordem, o vereador Mauro Freitas consultou a presidente 

Simone Kahwage sobre a possibilidade da senhora Vera Guedes usar a palavra por cinco minutos a fim de contribuir na 

discussão do requerimento em votação. Em seguida, encaminharam a votação os vereadores Émerson Sampaio, Amaury 

da APPD e Moa Moraes. Posteriormente, a presidente Simone Kahwage consultou a plenária a respeito da Questão de 

Ordem do vereador Mauro Freitas solicitando um tempo de cinco minutos para que a senhora Vera Guedes explorasse o 

teor do requerimento em votação. Não havendo lideranças contrárias à Questão de Ordem, Vera Guedes usou da tribuna 

por cinco minutos. Na sequência, manifestou-se o vereador Pablo Farah, ficando o requerimento em votação. Encerrada a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, a presidente Simone Kahwage solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças 

no painel eletrônico. Não houve quórum e a presidente encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos 

convidando todos para a sessão ordinária do dia 24 de abril de 2019, em horário regimental. Estavam licenciados os 

vereadores Altair Brandão, Neném Albuquerque e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, 

Mauro Freitas, Dr. Elenilson e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco,  Marciel Manão, pelo bloco PMN-

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

Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB-PSL; Wellington Magalhães e  Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos, John 

Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Gleisson, Adriano Coelho e Igor Andrade, pelo bloco PDT- PSB; Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do 

B; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB; 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 23 de abril de 2019. 
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