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No vigésimo primeiro 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 Mauro Freitas. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, este 

registrou nominalmente a presença dos parlamentares. Estavam presentes, além do presidente Mauro Freitas, os vereadores 

Joaquim Campos, Paulo Queiroz, Émerson Sampaio, Toré Lima, Enfermeira Nazaré Lima, Zeca Pirão, Professora Nilda Paula, 

Gleisson Oliveira e Nehemias Valentim. Em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, 

manifestou-se o vereador Toré Lima. Este comentou a sessão especial, ocorrida nesta Casa, em que foi debatido o 

investimento no esporte amador. Pontuou que os vereadores ausentes nesta sessão perderam uma grande oportunidade de 

debater, juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL e muitos atletas, os rumos do esporte e alternativas para o 

enfrentamento à violência, já que o investimento no esporte faz com que os jovens não desejem entrar na criminalidade. Em 

aparte, o vereador Sargento Silvano parabenizou o vereador Toré Lima por defender e apoiar o esporte amador em Belém. 

Através de Questão de Ordem o vereador Gleisson Oliveira solicitou a realização de um minuto de silêncio em respeito aos 

três policiais mortos no final de semana. Também através de Questão de Ordem, o vereador Émerson Sampaio solicitou um 

minuto de silêncio em lamento aos onze mortos na chacina ocorrida no último dia 19 de maio no Bairro do Guamá. A seguir, 

inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Émerson Sampaio declinou. Na sequência, usou da palavra o vereador Zeca 

Pirão. Este, ao comentar a sessão especial onde fora debatido o investimento em esporte amador no município de Belém, 

lamentou o tom das críticas feitas pelo vereador Sargento Silvano na ocasião à secretária da SEEL, senhora Renilce 

Nicodemos Lobo. Elogiou o excelente trabalho de Renilce à frente da Secretaria de Esporte e Lazer. Em aparte, o vereador 

Émerson Sampaio comentou o assunto. Também através de aparte, o vereador Sargento Silvano justificou suas críticas à 

senhora Renilce Nicodemos Lobo dizendo que, enquanto membro da Federação Paraense de Karatê, observou que nenhum 

ofício enviado por esta federação à SEEL foi atendido. Posteriormente, o vereador Sargento Silvano, ao fazer uso da palavra, 

disse jamais ter tido pretensão de ser falso quando se expressou. Alegou que a negligência da SEEL para com a Federação 

Paraense de Karatê não foi exclusividade da direção de Renilce Nicodemos Lobo, mas de todas as gestões municipais 

anteriores. Em aparte, o vereador Toré Lima solidarizou-se com o vereador Sargento Silvano por entender que as secretarias 

devem atender a todos e não somente aos grupos inclinados politicamente com a administração estadual. Através de aparte, o 

vereador Émerson Sampaio fez um apelo aos parlamentares para que colaborem na ajuda à Secretaria Municipal de Esporte, 

Juventude e Lazer - SEJEL. Já que, no ano de 2018, apresentara 500 mil reais em emendas ao orçamento municipal 

destinados à SEJEL, mas não obteve êxito. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela 

liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão disse não ter sido atendido pela SEEL em algumas 

ocasiões, mas nem por isso achou prudente desqualificar a então secretária Renilce Nicodemos Lobo. Voltou a elogiar a ex-

secretária Renilce Nicodemos Lobo pelo trabalho desenvolvido na SEEL, pontuando os desafios por ela enfrentados. Em 

aparte, o vereador Neném Albuquerque solicitou ao vereador Sargento Silvano respeito para com a ex-secretária Renilce 

Nicodemos Lobo. Pela liderança do bloco MDB - PHS, John Wayne parabenizou o vereador Toré Lima pela iniciativa de 



realização da sessão especial para tratar do esporte amador. Disse que, em seu entendimento, o esporte possui um elemento 

social transformador, tendo sido ele próprio transformado pelo esporte. Em aparte, o vereador Joaquim Campos solicitou ao 

presidente Mauro Freitas a reserva de uma vaga no estacionamento da Câmara Municipal de Belém para pessoas com 

deficiência. Pela liderança do PRB, o vereador França falou sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado anualmente no dia 18 de maio. Declarou que, muitas vezes, as crianças são 

vitimas de abuso dentro do próprio seio familiar. Referindo-se ao esporte, lembrou muitos casos onde os jovens são iludidos 

por promessas de pessoas que se aproveitam da inocência para destruir sonhos. Em aparte, o vereador Toré Lima convidou 

os vereadores, servidores e munícipes para a procissão de Santa Rita de Cássia. Pela Liderança do bloco PSDB - PSL, Paulo 

Queiroz informou sobre um projeto de lei que apresentou à CMB visando proteger as crianças. Tal projeto visa proibir a 

entrada de crianças e adolescentes em exposições de obras de arte e espetáculos que contenham nudismo, pornografia, 

zoofilia, conteúdo devasso, libidinoso, imoral ou impróprio para a faixa etária, ainda que com autorização dos pais, em espaços 

no município de Belém. Tal projeto, informou, implicará em multa aos responsáveis caso se verifique sua violação. Informou 

ainda ser a justificativa do projeto, a guarda dos direitos de crianças e adolescentes conforme prevê a Constituição Federal. 

Também mencionou outro projeto de lei de sua autoria visando a reserva de vagas em apartamentos térreos nos conjuntos 

habitacionais populares construídos ou adquiridos nos programas de habitação do município de Belém, para idosos e pessoas 

com deficiência. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Gleisson Oliveira observou ter havido nesta Casa pouca repercussão 

sobre a morte de três policiais no último fim de semana. Parabenizou o vereador Toré Lima pela iniciativa de realizar a sessão 

especial sobre o esporte amador no município de Belém. Pontuou as dificuldades enfrentadas pela administração pública para 

sanar os problemas do município, inclusive no diz respeito à impossibilidade de atender a todos. Pela liderança do Governo, 

Gleisson Oliveira cobrou dos parlamentares reflexão e um olhar mais humano para a população diante do aumento da 

violência. Elogiou a administração do prefeito Zenaldo Coutinho e de todos os seus secretários. 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, Professor Elias, Professora Nilda Paula, Rildo Pessoa, Paulo Queiroz, Nehemias 

Valentim, França, Marciel Manão, Bieco, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima e Fernando Carneiro. 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, Mauro Freitas, Dinelly, Professora Nilda Paula,  Professor Elias, Bieco, Adriano Coelho, Rildo 

Pessoa, Paulo Queiroz, França, Marciel Manão, Enfermeira Nazaré Lima, Dr. Chiquinho, Nehemias Valentim e Fernando 

Carneiro. Permanecendo a falta de quórum, o presidente encerrou a sessão às dez horas e quinze minutos, convidando os 

demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 22 de maio de 2019, em horário regimental. Justificou sua ausência o 

vereador Fabrício Gama, Amaury da APPD, Igor Andrade e Simone Kahwage. Estava licenciado o vereador Pablo Farah. 

Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; 

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

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

Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos e John Wayne, pelo bloco MDB-PHS; Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; 

Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França 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 21 de maio de 2019. 
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