
 

Estado do Pará 
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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  

 

No sexto dia do mês de maio 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. Inscrita para fazer uso da palavra, a vereadora Simone 
Kahwage  comentou visita que fez na sexta-feira anterior, juntamente com alguns vereadores e o prefeito Zenaldo Coutinho, 
à UPA do Jurunas que se encontra em obras. Segundo relatou, a conclusão das obras daquela unidade de saúde está 
prevista para ocorrer entre os meses de julho e agosto de 2019. Defendeu o combate à erotização infantil e a qualquer 
tentativa de violação da integridade das crianças. Defendeu ainda a criação de uma frente parlamentar evangélica para 
combater os ataques que os cristãos vêm sofrendo. Mencionou os projetos de lei que deu entrada na CMB, um tratando 
sobre a criação da Semana Municipal de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes e outro que institui o "Maio 
Laranja" para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Belém. A seguir, inscritos 
para fazerem uso da palavra, solicitaram adiamento os vereadores Fernando Carneiro, Professora Nilda Paula, Paulo 
Queiroz e Igor Andrade. Depois, o vereador Joaquim Campos usou da palavra e lamentou estarem presentes na sessão 
apenas oito parlamentares. Lamentou ainda os atentados sofridos por militares da ativa e da reserva no município de 
Belém. Reportando-se ao pronunciamento da vereadora Simone Kahwage sobre o combate ao abuso contra crianças e 
adolescentes, declarou ser a favor da castração química de criminosos que cometeram atrocidades contra crianças. Criticou 
a deterioriação política e humanitária da Venezuela. Em continuação, solicitaram adiamento os vereadores Émerson 
Sampaio e Fabrício Gama. Em seguida, o vereador Pablo Farah, em seu pronunciamento, solicitou a realização de um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma ao investigador da polícia civil Paulo Sergio Imbiriba Machado e ao sargento 
Albino Carlos Silva de Souza. Criticou alguns defensores dos direitos humanos que ao questionarem as ações abusivas da 
polícia aproveitam para tentar inibir ações mais contundentes contra criminosos. Alegou ser a abordagem policial 
dependente de cada situação específica, sendo a reação feroz por parte da polícia fruto da investida de criminosos contra a 
vida dos policiais ou qualquer outro cidadão de bem. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. 
Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos comentou a declaração do presidente da República de que não 
regulamentará a mídia. Defendeu a luta por valores morais, éticos e religiosos. Disse que, em 150 anos Deus já terá feito 
nova reciclagem da humanidade, pois nenhuma pessoa viva hoje o estará daqui a 150 anos. Pela liderança do bloco PDT - 
PSB, Igor Andrade lamentou o aumento no preço de gás de cozinha e do diesel por impactarem diretamente nos preços de 
outras mercadorias. Disse ter protocolado nesta Casa um projeto versando sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas em 
concursos públicos e nos processos seletivos municipais para pessoas com idade acima de 60 anos. Em seu entendimento 
não é dada a devida valorização à notória experiência de muitos idosos, que poderiam estar contribuindo para a melhoria da 
sociedade. Peça liderança do PRB, Toré Lima disse estar otimista quanto ao reajuste salarial dos funcionários da CMB. 
Agradeceu ao prefeito municipal de Belém, Zenaldo Coutinho pelos serviços desenvolvidos nos bairros do Marco e Terra 
Firme. Os serviços são de recapeamento, paisagismo, tapa-buracos, limpeza, desobstrução de bueiros e recuperação de 
vias. Também mencionou a importância da UPA do Jurunas para o atendimento de saúde das localidades que cercam este 
bairro, bem como do próprio Jurunas. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Na 
sequência, pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Fabrício Gama teceu elogios à Prefeitura Municipal 
de Belém pelo investimento feito na saúde municipal visando beneficiar principalmente a população dos bairros mais 



populosos como Terra Firme, Guamá e Jurunas. Com a entrega de novas unidades de saúde, como a UPA do Jurunas, 
disse esperar uma maior oferta de leitos, desafogando o atualmente sobrecarregado sistema de saúde. Em aparte, o 
vereador Sargento Silvano questionou o motivo de não ter sido convidado para visitar a UPA do Jurunas por ocasião da 
visita do prefeito Zenaldo Coutinho às obras daquela unidade. Pela liderança do PP, Émerson Sampaio externou o 
sentimento de estar de mãos atadas com a decisão da Justiça Federal em favor da Rede Celpa no que diz respeito às 
acusações de que ela está cometendo práticas abusivas contra seus consumidores. Em seu entendimento, tal decisão 
equivale a autorizar a continuidade das irregularidades cometidas pela Rede Celpa no estado do Pará. Defendeu como a 
verdadeira prioridade para a população mais pobre e que mais precisa a reforma tributária e não a reforma da previdência, 
como muitos defendem. Em aparte, o vereador Rildo Pessoa comentou o assunto. Pela liderança do PSOL, Fernando 
Carneiro protestou contra a decisão do governo federal de cortar em 30% as verbas destinadas à educação superior, 
alegando ser o destino do dinheiro a educação básica. Rebateu a alegação do governo federal afirmando ter havido cortes 
de recursos inclusive na educação básica. Chamou o governo de Jair Messias Bolsonaro de ignorante, que prega a 
ignorância e com aversão às pessoas instruídas. Encerrado o Horário de Liderança, o 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 com a leitura, votação e aprovação da ata referente à 23ª sessão ordinária do 1º Período da 3ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura. Em seguida, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao investigador da 
polícia civil Paulo Sérgio Imbiriba Machado e ao sargento Albino Carlos Silva de Souza. Em seguida, foi lido o requerimento 
de autoria do vereadora Simone Kahwage solicitando dois dias de licença parlamentar, no período de 29 e 30 de abril de 
2019. Na votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Depois, foi lido o requerimento de autoria do vereador 
França solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 06 a 08 de maio de 2019. Posto em votação, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade. Também foi lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento de 
autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando licença parlamentar para os dia 13 e 14 de maio de 2019. 
Posteriormente foi lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Zeca Pirão solicitando 
licença parlamentar para o dia 22 de maio de 2019.  Na sequência, foi lido o requerimento de autoria do vereador Fabrício 
Gama solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 06/05/2019, 
intitulada "Gás de cozinha fica mais caro". Após a vereadora Simone Kahwage assumir a presidência, encaminharam a 
votação os vereadores Fabrício Gama, Sargento Silvano, Dr. Elenílson, Joaquim Campos (com aparte do vereador Dr. 
Elenilson, Nehemias Valentim (com apartes dos vereadores Fernando Carneiro e Fabrício Gama), Igor Andrade e Toré 
Lima, ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, assumiu a presidência da Mesa o 
vereador Fabrício Gama e solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico para a 
verificação de quórum. Não havendo quórum, o presidente encerrou a sessão às dez horas e cinquenta minutos, 
convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 07 de maio de 2019, em horário regimental. Justificou 
sua ausência o vereador Mauro Freitas. Estavam licenciados os vereadores Blenda Quaresma, Lulu das Comunidades e 
França. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Dr. Elenilson e Professor Elias pelo bloco DC-AVANTE-
PODEMOS; Marciel Manão, Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA - PR; Sargento 
Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Neném Albuquerque, Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo 
Queiroz, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne, Joaquin Campos e Pablo 
Farah, pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, Gleisson Oliveira e Igor Andrade, pelo bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro e 
Dr. Chiquinho, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD e Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B;Toré Lima e Simone 
Kahwage, 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 06 de maio de 2019. 
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