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

Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Dr. Elenilson, após saudar a todos os presentes, demonstrou 

preocupação com o comportamento de alguns brasileiros após o presidente da República ter eliminado a multa como punição 

aos condutores que transportem crianças com idade inferior a quatro anos. Afirmou serem as pessoas com posicionamento 

contrário à decisão da Presidência da República favoráveis à cobrança abusiva de multas vigente no Brasil. Posicionou-se 

favorável à retirada de radares das rodovias quando sua instalação não obedecer estudo prévio. Por fim, criticou parte da 

imprensa nacional. Igor Andrade, comentou a audiência pública ocorrida no dia 06 de junho, em que foram apresentadas e 

discutidas as demandas da sociedade com relação aos abusos cometidos pela empresa Celpa Equatorial em Belém. Informou 

ter sido procurado por um grupo de pessoas envolvidas com a proteção de animais, com o qual discutiu a possibilidade da 

criação de uma farmácia veterinária popular. Disse já ter apresentado à Diretoria Legislativa desta Casa uma proposta de 

projeto de lei sobre o assunto. Informou, entretanto não ser da competência municipal a criação de tal farmácia veterinária, e 

sim do governo federal. Emitiu a opinião de que o tratamento de animais também é uma questão de saúde pública e, por isso, 

está estudando nas diretrizes do Sistema Único de Saúde a possibilidade de destinação de parte de sua reserva de verbas ao 

tratamento da saúde animal. Após esse discurso, a vereadora Simone Kahwage assumiu a presidência. Em seguida, subiu à 

tribuna o vereador Mauro Freitas. Este parlamentar agradeceu as presenças de todos os vereadores, bem como aos que 

estiveram presentes na reunião do Colégio de Líderes pouco antes do início da sessão. Ao falar sobre a coleta de lixo no 

município de Belém, disse não ser esta de exclusiva responsabilidade da Prefeitura de Belém e da Câmara de Vereadores. 

Convocou os parlamentos municipais de Belém, Ananindeua e Marituba, bem como as respectivas prefeituras destes 

municípios, para assumirem juntas a responsabilidade sobre a coleta de resíduos sólidos e o transporte público. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Após o vereador Mauro Freitas reassumir a presidência, usou da 

palavra, pela liderança do bloco MDB - PHS, o vereador Joaquim Campos. Este, denunciou o que chamou de indústria da 

multa de trânsito. Comentou matéria que fez na televisão sobre a agressão sofrida por um citadino chamado Luís Rafael Costa 

da Silva por parte de alguns agentes de trânsito. Devido à apreensão de sua motocicleta, o cidadão teria contraído dívida com 

um agiota para poder retirar seu veículo do pátio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - Semob. 

Além disso, teve que pagar multa de R$ 293,47. Informou sobre requerimento que apresentou a esta Casa de Leis, solicitando 

à Semob a prestação de contas com relação ao investimento das verbas provenientes da arrecadação de multas. Enquanto o 

vereador Joaquim Campos se pronunciava, reassumiu a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Pela liderança 

do bloco DC - Avante - Podemos, Rildo Pessoa comentou as dificuldades históricas do Brasil no enfrentamento à violência, em 

especial da violência no trânsito. Baseado em estudos desenvolvidos por especialistas, disse que a  eliminação da multa como 

punição aos condutores que transportem crianças com idade inferior a quatro anos representa um retrocesso de 50 anos nas 



leis de trânsito. Comemorou a Semana do Meio Ambiente, celebrada de 01 a 05 de junho. Ao tratar da importância da 

preservação do meio ambiente, comemorou o convênio de mais de um milhão de reais firmado entre cinco cooperativas de 

reciclagem de resíduos sólidos e a Fundação Nacional de Saúde - Funasa. Por fim, parabenizou todos os profissionais 

envolvidos na reciclagem de resíduos sólidos em Belém. Pela liderança do PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão, 

lamentou a péssima conduta de alguns agentes da Semob. Criticou a forma com que os veículos são removidos quando 

estacionados em lugares irregulares, dando a impressão da existência de uma máfia. Defendeu nesses casos a aplicação de 

multa e não a remoção compulsória do veículo, que é patrimônio pessoal. Pela bancada do PRB, o vereador França relatou 

que esteve, nesta semana, em sessão especial realizada na Assembléia Legislativa do Estado do Pará, onde o deputado 

federal Vavá Martins assumiu a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem, Fórum Norte. 

Naquela sessão foram debatidos intensamente temas relacionados à coleta de resíduos sólidos, como a educação das 

pessoas e a viabilidade econômica da coleta. Em aparte, manifestou-se a vereadora Professora Nilda Paula.  Pela liderança do 

Bloco PSD - PTC, Professora Nilda Paula concedeu aparte ao vereador Sargento Silvano. Este discutiu as reivindicações 

legítimas dos caminhoneiros. Em seu entendimento, todas as profissões possuem bons e maus profissionais. Denunciou que 

em alguns pontos de Ananindeua e Marituba, agentes de trânsito, de forma criminosa, estão violando lacres de placas de 

carros particulares, inclusive caminhões, com o objetivo de aplicar multas e também guinchar os veículos. Segundo averiguou, 

tais práticas já foram denunciadas aos órgãos responsáveis. Ponderou ainda que, neste caso específico, as recentes 

manifestações são realizadas por alguns caminhoneiros mal intencionados. Pela liderança do PSOL, declinou da palavra o 

vereador Fernando Carneiro. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente Simone Kahwage solicitou aos parlamentares o 

registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura, 

votação e aprovação da ata referente à 38ª sessão ordinária do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. 

Passou-se em seguida à leitura dos pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação, Economia e Finanças aos 

projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, o vereador Moa Moraes solicitou a 

dispensa de leitura, interstício e redação final dos projetos que constam nesta parte da Ordem do Dia. Esta Questão de Ordem 

foi aprovada por unanimidade. Logo depois, a presidente leu comunicado onde, na qualidade de presidente da Câmara 

Municipal de Belém, o vereador Mauro Freitas convoca os parlamentares para a sessão extraordinária, em regime de tantas 

quantas sessões forem necessárias, a partir do dia 11 de junho de 2019 às doze horas, para discutir e votar o projeto de lei 

constante na mensagem nº 003/2019 da Prefeitura Municipal de Belém, que "dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

Lei Orçamentária Anual para 2020 e dá outras providências". Em seguida, foi feita a leitura do requerimento do vereador Dr. 

Chiquinho solicitando da Câmara Municipal de Belém, manifestação contrária ao reajuste da passagem de ônibus neste ano 

de 2019. Através de Questão de Ordem aprovada, o vereador Mauro Freitas solicitou que o requerimento fosse votado em 

bloco e de forma simbólica. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o autor do 

requerimento. Na sequência, entrou em votação o requerimento de autoria do vereador Sargento Silvano solicitando a 

realização de sessão especial, em data e hora a serem marcadas, para discutir sobre a reforma da Previdência Social onde se 

incluem os militares. Fizeram o encaminhamento os vereadores Sargento Silvano, Rildo Pessoa Pablo Farah,  Dr. Chiquinho, 

Fabrício Gama (com aparte do vereador Joaquim Campos) e Émerson Sampaio (com aparte do vereador Rildo Pessoa). Posto 

em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, a presidente solicitou 

aos vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico. Neste ínterim, a presidente deixou registrados os parabéns 

à vereadora Professora Nilda Paula por seu aniversário dia 09 de junho. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da 

Ordem do Dia com a votação do artigo 42 do projeto de lei constante no processo nº 585/2013 de proposição do vereador 

Fernando Carneiro, que "Altera o artigo 48 e acrescenta a seção IV ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém". 

Através de Questão de Ordem aprovada, o vereador Mauro Freitas solicitou que o artigo fosse votado em bloco e de forma 

simbólica. A presidente solicitou então a leitura do projeto com emenda. Posto em votação, o projeto com emenda foi aprovado 



por unanimidade em bloco e de forma simbólica. A presidente Simone Kahwage comunicou então a aprovação do projeto que 

"Altera o artigo 48 e acrescenta a Seção IV ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém", processo nº 585/2013. 

Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro, Rildo Pessoa e Émerson Sampaio. Após as justificativas, entrou em 

discussão única e votação com dispensa de interstício o projeto que "Concede o Título Honorífico de Cidadão de Belém ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Brasil Jair Messias Bolsonaro e dá outras providências". Na discussão, 

usou da palavra o vereador Fernando Carneiro. Através de Questão de Ordem, o vereador Sargento Silvano solicitou a 

votação do projeto em bloco e de forma simbólica. Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas e, em 

seguida, usou da palavra o vereador Zeca Pirão. Posteriormente, foi posta em votação a Questão de Ordem do vereador 

Sargento Silvano solicitando a votação do projeto em bloco e de forma simbólica. Na votação, não houve quórum e o 

presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do 

dia 11 de junho de 2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Neném Albuquerque e Blenda 

Quaresma. Estava licenciado o vereador Amaury da APPD. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Dr. Elenilson, 

Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama, Bieco, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo 

bloco PMN-SOLIDARIEDADE- PATRIOTA - PR; Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Moa 

Moraes e  Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne, Pablo 

Farah e Joaquim Campos, pelo bloco MDB-PHS; Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho, 

Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Simone Kahwage, 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 10 de junho de 

2019. 
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