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

 
No oitavo 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 da vereadora Simone Kahwage. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, esta 

registrou nominalmente a presença dos vereadores. Estavam presentes, além da presidente Simone Kahwage, os 

vereadores Toré Lima, Enfermeira Nazaré Lima, Amaury da APPD, Gleisson Oliveira e Mauro Freitas. Em seguida, a 

presidente declarou aberta a sessão. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Inscrito 

para fazer uso da palavra, manifestou-se o vereador Toré Lima. Este disse ter recebido com perplexidade a notícia de que 

no dia anterior, 07 de maio, o presidente Jair Messias Bolsonaro assinara o Decreto nº 9.785. Este tem por objetivo facilitar 

a obtenção e o porte de armas de fogo. Na prática, afirmou, o decreto torna sem efeito o próprio Estatuto do Desarmamento 

(Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003) permitindo que o portador possa transitar livremente com sua arma de 

fogo. Não bastasse isso, declarou, o governo ainda cortou verbas destinada à Educação, complicando o desenvolvimento 

de pesquisa no país, já que afeta diretamente a concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Por esses motivos, criticou 

a votação a ser feita nesta Casa onde será decidido conceder ao presidente Jair Messias Bolsonaro o título honorífico de 

Cidadão de Belém. Em seguida, o vereador Gleisson Oliveira solicitou adiamento de seu pronunciamento. A seguir, a 

vereadora Simone Kahwage, em seu pronunciamento, celebrou Jair Messias Bolsonaro como um legítimo presidente eleito 

democraticamente por desejo da maioria dos eleitores brasileiros. Para rebater as críticas recebidas pelo governo federal 

relativas aos cortes nas verbas destinadas à educação e para legitimar tal atitude, apresentou reportagens antigas 

mostrando que governos anteriores supostamente se utilizaram das mesmas práticas. Defendeu a proibição de protestos de 

estudantes dentro das universidades públicas. Na sequência, o vereador Joaquim Campos lamentou as ausências de 

alguns vereadores na sessão. Em seguida, criticou o comportamento dos estudantes universitários. Declarou que o 

ambiente universitário corrompe os jovens. Em aparte, o vereador Émerson Sampaio procurou rebater a ideia de que ao 

entrarem nas universidades os jovens irão se prostituir ou se tornar maconheiros, pois em seu entendimento o ambiente 

familiar dos jovens também contribui para isso. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela 

liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos defendeu a privatização da Petrobras. Referindo-se à vereadora 

assassinada, Marielle Franco, afirmou que a mesma não passava de uma imundície que nada produziu enquanto 

parlamentar. Pela liderança do PRB, Toré Lima declarou seu voto contrário à concessão da honraria de Cidadão de Belém 

ao atual presidente da República. Comentou a decisão dos profissionais de transporte urbano por aplicativo de promover 

uma paralisação nacional em razão do aumento do preço do combustível. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira 

parabenizou a vereadora Simone Kahwage pelo discurso por ela proferido, reiterando tudo que nele foi dito. Em aparte, o 

vereador Sargento Silvano comunicou sobre conversa que teve com a assessoria do presidente Jair Messias Bolsonaro. Na 

conversa, disse, foram tratados assuntos como a votação a ser realizada na Câmara Municipal de Belém onde será 

decidida a concessão ou não da honraria de cidadão de Belém ao presidente da República, bem como os cortes nas verbas 

destinadas à educação. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade externou que vem observando o aumento do 



número de parlamentares apoiando a categoria dos taxistas. Sobre a paralisação dos condutores de aplicativos de 

mobilidade urbana, referida no discurso do vereador Toré Lima, afirmou que o único intuito das empresas de mobilidade 

urbana é quebrar a classe dos taxistas. Por fim, declarou solidariedade para com os profissionais de aplicativos de 

mobilidade urbana e aos taxistas. Pela liderança do bloco PT - PC do B, o vereador Amaury da APPD, dirigindo-se à 

vereadora Simone Kahwage, parafraseou o filósofo e historiador Karl Marx ao afirmar que a religião é o ópio do povo. 

Criticou o vereador Gleisson Oliveira lembrando-o que o mesmo foi fortemente apoiado no início de sua carreira política 

pela esquerda que ele tanto critica. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou ao vereador Émerson Sampaio 

o registro nominal da presença dos vereadores. Estavam presentes Émerson Sampaio, Mauro Freitas, Zeca Pirão, Joaquim 

Campos, Professora Nilda Paula, Altair Brandão, Toré Lima, Fernando Carneiro, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima, 

Amaury da APPD e Pablo Farah. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente até a 

nova verificação de presença. Findos os dez minutos regimentais, o presidente solicitou ao vereador Émerson Sampaio o 

registro nominal da presença dos vereadores. Estavam presentes Émerson Sampaio, Pablo Farah, Zeca Pirão, Joaquim 

Campos, Professora Nilda Paula, Igor Andrade, Toré Lima, Fernando Carneiro, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima, 

Amaury da APPD e Mauro Freitas. Permanecendo a falta de quórum, o presidente encerrou a sessão às dez horas e quinze 

minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão extraordinária marcada para ocorrer às doze horas do dia 

corrente, em que será discutido o projeto de lei que altera e revoga dispositivos da Lei nº 9.217, de 02 de junho de 2016, 

que institui a gratificação por plantão remunerado aos Integrantes da Guarda Municipal de Belém - GBEL e dá outras 

providencias. Convocou ainda os vereadores para a sessão ordinária do dia 14 de maio de 2019, em horário regimental. 

Justificou sua ausência o vereador Paulo Queiroz. Estavam licenciados os vereadores Lulu das Comunidades, Blenda 

Quaresma e França. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenilson e Mauro Freitas , pelo bloco DC-AVANTE-

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

Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Neném Albuquerque e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly, 

pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Gleisson Oliveira e 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; 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 08 de maio de 2019. 
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