
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 

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

Belém, sob a presidência do vereador Joaquim Campos. Este registrou nominalmente a presença dos vereadores Joaquim 

Campos, Nilda Paula, Fernando Carneiro e Pablo Farah. Isto feito, o presidente Joaquim Campos declarou aberta a sessão. 

Conforme livro de inscrição, o vereador Fernando Carneiro usou da palavra para criticar o governo do estado quanto à forma 

pouco efetiva de enfrentar a violência. Em seu parecer, existe um certo açodamento do governo estadual em mostrar serviço, 

o que pode ser perigoso quando se apresentam dados estatísticos indicando a redução da criminalidade. Considerou haver 

incoerências nas medidas contra a criminalidade apresentadas pelo ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro, uma vez que 

membros do próprio governo se encaixariam na definição proposta do que seriam criminosos. Citou como exemplo o ministro 

da Casa Civil, senhor Onyx Lorenzoni, que admitiu em vídeo ter utilizado dinheiro de "caixa 2" em campanha eleitoral. Em 

aparte, comentou o vereador Pablo Farah. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Joaquim Campos 

alegou que os levantamentos estatísticos apresentados pelo governo estadual a respeito da diminuição dos índices de 

criminalidade são coerentes. Defendeu o pacote de medidas contra a criminalidade apresentado pelo ministro Sérgio Moro, 

esperando com ansiedade novas medidas para combater a criminalidade. Pablo Farah registrou a apresentação de seu 

requerimento homenageando com Menção Honrosa os agente policiais envolvidos na operação ocorrida na cidade de Acará, 

nordeste paraense, que frustrou a tentativa de assaltar duas agências bancárias naquela localidade. Nessa operação policial, 

sete assaltantes foram mortos em confronto. Declarou, entretanto, não ser favorável a qualquer tipo de abuso policial, mas sim 

do cumprimento da lei. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Em seguida, assumiu a 

presidência da Mesa o vereador Professor Elias. Pelo bloco PSB - PSDB - PTB, Gleisson Oliveira refletiu a respeito da vinda 

da Força Nacional para reforçar o policiamento no estado do Pará. Entende que a segurança pública não se resolve com 

medidas de repressão somente, mas, unida a esta, deve haver um trabalho familiar e social de educação e conscientização. 

Defendeu  a criação de um modelo novo e efetivo de combate à criminalidade específico para o estado do Pará. Pela liderança 

do PSOL, Fernando Carneiro, discorreu sobre o problema da violência, criticando a proposta do ministro Sérgio Moro a 

respeito de uma excludência de ilicitude mais ampla do que a prevista pelo Código Penal Brasileiro. Citou como exemplo do 

perigo dessa ampliação, a chacina ocorrida no município de Pau D'Arco, onde agentes policiais forjaram um confronto com 

trabalhadores, tendo como resultado dez mortos. Pela liderança do PRB, Toré Lima defendeu uma nova forma de combater a 

violência e a criminalidade focando na prevenção, com investimentos em programas sociais e educação. Em aparte, 

comentaram os vereadores Joaquim Campos e Pablo Farah. Por não haver outras inscrições para o uso da palavra, o 

presidente perguntou se alguma liderança presente gostaria de se manifestar. Neste momento, manifestou-se, pela liderança 

do bloco PC do B - PT, o vereador Amaury da APPD. Este parlamentar expressou sua preocupação com a administração do 

atual governo que uma hora diz uma coisa para, logo em seguida, voltar atrás. Também criticou a declaração do ministro da 

Educação de que a universidade não pertence a todos os brasileiros mas sim a uma certa elite. Não havendo inscrições para o 

uso da palavra, o presidente perguntou novamente os às lideranças presentes se gostariam de se manifestar. Manifestou-se 

então, pela liderança do bloco PSD - PTC, o vereador Sargento Silvano e parabenizou a atuação dos policiais civis na 



operação que desmontou uma quadrilha antes da realização de assaltos às agências bancárias no município de  Acará, 

resultando na morte de sete assaltantes. Encerrado o Horário de Liderança, reassumiu a presidência da Mesa o vereador 

Mauro Freitas e solicitou ao vereador Amaury da APPD que fizesse o registro nominal dos vereadores presentes. Estavam 

presentes: Amaury da APPD, Mauro Freitas, Moa Moraes, Simone Kahwage, Pablo Farah, Joaquim Campos, Sargento 

Silvano, Nilda Paula, Professor Elias, Rildo Pessoa, Celsinho Sabino, Nehemias Valentim, Marciel Manão, França, Toré Lima , 

Neném Albuquerque, Fernando Carneiro, Nazaré Lima e Bieco. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do 

Dia com a leitura do requerimento de autoria da vereadora Simone Kahwage solicitando a realização de sessão especial, em 

data a ser agendada, com o objetivo de homenagear  o Jiu-jitsu. Após a autora do requerimento encaminhar a votação, este foi 

aprovado por unanimidade. Passou-se a seguir à leitura do requerimento, de autoria do vereador Mauro Freitas, solicitando a 

realização de sessão especial para debater a situação das barragens existentes no município de Barcarena e conhecer as 

reais necessidade daquela comunidade. Após a vereadora Simone Kahwage assumir a presidência, encaminharam a votação 

os vereadores Mauro Freitas e Rildo Pessoa. Logo depois, o requerimento foi aprovado em votação unânime. Na sequência, e 

após a leitura e votação, foi aprovado por unanimidade o requerimento, de autoria do vereador Amaury da APPD, solicitando a 

realização de sessão especial em alusão ao Dia do Artesão, no dia 19 de março, às 15 horas. O próximo requerimento a ser 

lido, votado e aprovado por unanimidade foi de autoria do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de sessão 

especial com o tema "BASA e o desenvolvimento da Amazônia", em data a ser definida. Justificou seu voto o autor do  

requerimento. Posteriormente foi lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento, de autoria da vereadora Nazaré 

Lima, solicitando a realização de sessão especial com o objetivo de comemorar a Semana Nacional da Enfermagem, que 

ocorre de 12 a 20 de maio, sendo o dia 12 de maio o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. Justificou seu voto a 

autora do requerimento, vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Em seguida, foi lido o requerimento, de proposição do vereador 

Celsinho Sabino, solicitando a realização de sessão especial no dia 03 de maio de 2019, às 15 horas, em alusão ao Maio 

Amarelo. Após votação, este foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o proponente do requerimento. Posteriormente, 

reassumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas e solicitou ao vereador Amaury da APPD o registro nominal dos 

vereadores presentes. Estavam presentes os vereadores Amaury da APPD, Mauro Freitas, Dr. Chiquinho, Simone Kahwage, 

Pablo Farah, Joaquim Campos, Sargento Silvano, Nilda Paula, Professor Elias, John Wayne, Rildo Pessoa, Celsinho Sabino, 

Dinelly, França, Neném Albuquerque, Enfermeira Nazaré Lima, Fernando Carneiro e Moa Moraes. Havendo quórum, teve 

início a Segunda Parte da Ordem do Dia. O presidente informou sobre a transferência da reunião de Colégio de Líderes que 

seria realizada no dia seguinte, dia 07/02/2019, para o dia 11/03/2019. Por este motivo, sugeriu aos parlamentares a 

continuidade nos encaminhamentos de seus projetos, bem como o nome dos partidos para a composição dos blocos e, ainda, 

a indicação de seus respectivos líderes. Não havendo matéria em pauta para ser discutida e votada, o presidente Mauro 

Freitas encerrou a sessão às dez horas e trinta e cinco minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 

sete de fevereiro. Estavam licenciados Blenda Quaresma e Paulo Queiroz. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas 

e Rildo Pessoa, pelo bloco  Democracia Cristã - Avante; Bieco, Marciel Manão, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade; 

Nilda Paula, Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Pablo Farah, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco MDB - PHS; 

Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Moa Moraes, pelo bloco  PSB - PSDB - PTB;  Celsinho Sabino, Dinelly, pelo bloco 

PSC - PPS; Neném Albuquerque, pelo bloco PDT - PSL;   Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela 

bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Amaury da APPD, pelo bloco PCdoB - PT; 

Professor Elias pelo PTN. 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 fevereiro 

de 2019. 
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