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

 
No décimo oitavo 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 Fabrício Gama. Este solicitou aos demais parlamentares o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Joaquim 

Campos saudou os vereadores Professora Nilda Paula, Pablo Farah, Igor Andrade, Toré Lima, Fabrício Gama, Gleisson 

Oliveira e Paulo Queiroz, únicos presentes no início da sessão. Criticou a ausência constante dos parlamentares nas sessões 

ordinárias nesta Casa Legislativa. Ao falar da atual situação em que se encontra o país, disse que a recuperação do Brasil  

levará décadas. Apesar de admitir o bom trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belém, cobrou do prefeito Zenaldo 

Coutinho a limpeza e abertura das ruas próximas ao aeroporto de Belém, que estão tomadas por buracos e mato. Na 

sequência, usou da palavra o vereador Gleisson Oliveira. Este concedeu aparte ao vereador Nehemias Valentin, que criticou a 

decisão do Governo Federal de retirar a obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH). Tal medida, afirmou, prejudicará as autoescolas que investiram fortunas na compra de simuladores. 

Parabenizou o presidente Jair Messias Bolsonaro por enfrentar o que chamou de "indústria da multa de trânsito". Aos que não 

compreendem seu ponto de vista, esclareceu querer o fim da indústria de multas e não o fim das normas de trânsito. Ao 

retomar a palavra, o vereador Gleisson Oliveira defendeu a retirada da obrigatoriedade do uso de simuladores, já que seu uso 

encarece o preço das aulas nas autoescolas. Cobrou a realização de debates para tratar dos serviços prestados pela empresa 

Celpa Equatorial bem como debater a situação do transporte público em Belém. Em seu pronunciamento, Igor Andrade 

condenou a entrevista dada pelos vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho a respeito do número de sessões e quórum 

dos vereadores. Em seu entendimento, os dois vereadores citados não possuem moral para falar de quórum, pois mais uma 

vez estão ausentes na sessão. Em aparte, o vereador Toré Lima endossou o pronunciamento do vereador Igor Andrade e 

defendeu a ampla divulgação da frequência de todos os vereadores. Também em aparte, o vereador Fabrício Gama 

manifestou reprovação à entrevista dada pelos vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho. Encerrado o Horário de 

Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos referiu-se aos 

vereadores Fernando Carneiro e Dr. Chiquinho como dois comunistas e disse existir uma investigação no Conselho de Ética 

da Câmara Municipal de Belém contra o vereador Dr. Chiquinho com o objetivo de averiguar se ele exerce outras funções no 

horário das sessões ordinárias. Declarou depois que o vereador Fernando Carneiro somente vem às sessões quando há 

pautas de interesse do PSOL. Por tais alegações, desaprovou a entrevista dada pelos já mencionados vereadores do PSOL, 

na qual, opinou, a Câmara Municipal de Belém foi desrespeitada. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira ressaltou a 

importância dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Belém para a sociedade. Apesar de não ser a favor de 

usar da tribuna para falar de qualquer que seja o vereador, criticou o fato de alguns vereadores não se darem o devido 

respeito. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade parabenizou o vereador Gleisson Oliveira por seu pronunciamento. 

Defendeu que, para algum parlamentar acusar outro de ser faltoso, deve no mínimo ser um vereador assíduo às sessões. 

Referindo-se ao vereador Dr. Chiquinho, afirmou ter sido um erro a entrevista dada por ele à TV Liberal sobre o quórum na 



CMB. Pela bancada do PRB, Toré Lima lamentou a ausência dos vereadores nas audiências públicas que debateram sobre o 

serviço de fornecimento de energia elétrica em Belém. Este assunto, advertiu, tornou-se de extrema importância e urgência 

para a população de Belém. Disse ter estado presente, no dia 13 de junho, na programação de comemoração dos trinta anos 

da  torcida organizada Terror Bicolor. Como associado desta, exaltou sua importância recordando que ela já esteve entre as 

dez maiores do Brasil. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Sargento Silvano agradeceu a aprovação do projeto de lei que 

concedeu ao presidente da República Jair Messias Bolsonaro o título honorífico de Cidadão de Belém. Defendeu a aplicação 

literal do artigo 143 do regimento interno da CMB, que prevê o desconto de trinta avos do total da remuneração do parlamentar 

que não comparecer à sessão ordinária ou dela se ausentar durante a Ordem do Dia. Assumiu posteriormente a presidência 

da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Fabrício Gama alegou 

que a TV Liberal errou ao ter entrevistado o vereador Dr. Chiquinho sobre a ausência de quórum na CMB já que, em seu ponto 

de vista, qualquer outro parlamentar estaria melhor qualificado para tal. Encerrado o Horário de Liderança, a presidente 

Simone Kahwage solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. Em seguida, reassumiu a 

presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura, 

votação e aprovação das atas referentes à 40ª sessão ordinária e à 5ª sessão extraordinária do 1º Período da 3ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. A vereadora Enfermeira Nazaré Lima justificou então a ausência do vereador Fernando 

Carneiro, que se recupera de uma cirurgia. Posteriormente, o presidente solicitou a leitura do requerimento de autoria do 

vereador Émerson Sampaio solicitando a realização de uma sessão especial para debater a possibilidade da adoção de uma 

política de isenção do imposto sobre o óleo diesel das empresas de transporte público de Belém. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Como próxima prioridade, foi lido votado e aprovado por unanimidade o 

requerimento de autoria do vereador Fabrício Gama solicitando três dias de licença parlamentar no período de 15 a 17 de maio 

de 2019. A seguir, após sua leitura, entrou em votação o requerimento de autoria do vereador Rildo Pessoa solicitando Voto de 

Repúdio à possibilidade do aumento da tarifa de 6,30% de baixa tensão pela empresa Celpa Equatorial, já votado e aprovado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Fizeram o encaminhamento os vereadores Rildo Pessoa, Igor Andrade, 

Pablo Farah, Sargento Silvano, Toré Lima (com aparte do vereador Rildo Pessoa), Amaury da APPD, Dr. Elenilson e Fabrício 

Gama (assumindo a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage). Joaquim Campos registrou seu voto favorável ao 

requerimento. Na votação, o requerimento foi aprovado com vinte e quatro votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 

abstenção. Reassumiu depois a presidência o vereador Fabrício Gama. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o 

presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda 

Parte da Ordem do Dia com a discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto estabelecendo que "Adita-se 

o inciso XX ao artigo 42 da Resolução nº 15, de 16/12/1992, criando a Comissão de Segurança Pública", constante no 

Processo nº 996/2017, de autoria do vereador Amaury da APPD. Através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o 

vereador Amaury da APPD solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica do projeto em discussão. 

Em seguida, e após a leitura, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente 

comunicou a aprovação do  projeto estabelecendo que "Adita-se o inciso XX ao artigo 42 da Resolução nº 15, de 16/12/1992, 

criando a Comissão de Segurança Pública", relativo ao Processo nº 996/2017, de autoria do vereador Amaury da APPD. 

Justificaram seu votos os vereadores Amaury da APPD e Pablo Farah. Sem demora, entrou em discussão única e votação 

com dispensa de interstício o projeto estabelecendo que "Aditam-se incisos X e XI ao artigo 97 da Resolução nº 15, de 

16/12/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e dá outras providências", referente ao Processo nº 

1337/2017, de autoria do vereador Rildo Pessoa. Através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Rildo 

Pessoa solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Após a leitura, o projeto entrou em votação, 

sendo aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. Justificou seu voto o autor, vereador Rildo Pessoa. O 

presidente comunicou então a aprovação do projeto estabelecendo que "Aditam-se incisos X e XI ao artigo 97 da Resolução nº 



15, de 16/12/1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém, e dá outras providências", referente ao Processo nº 

1337/2017, de autoria do vereador Rildo Pessoa. Na sequência, entrou em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que tenham escada rolante fixarem informações 

de advertência quanto ao uso das mesmas no município de Belém e dá outras providências", constante no Processo nº 

143/2018, de autoria do vereador França. Através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador França 

solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Após a leitura do projeto e da emenda supressiva de 

autoria do vereador França, o mesmo foi votado e aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente 

Fabrício Gama comunicou então a aprovação do projeto de autoria do vereador França que "Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de estabelecimentos que tenham escada rolante fixarem informações de advertência quanto ao uso das mesmas no Município 

de Belém e dá outras providências", relativo ao Processo nº 143/2018. Logo depois, entrou em discussão única e votação, com 

dispensa de interstício, o projeto que "Cria o Dia Municipal das Águas no âmbito do município de Belém - Pará, a ser celebrado 

no dia 19 de março, e dá outras providências", referente ao Processo nº 1010/2018, de autoria do vereador Toré Lima. Por 

meio de Questão de Ordem aprovada por unanimidade o vereador Toré Lima solicitou a votação dos artigos do projeto em 

bloco e de forma simbólica. Após a leitura do projeto com emenda modificativa, este foi votado e aprovado por unanimidade, 

em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou então a aprovação do projeto, de autoria do vereador Toré Lima, que 

"Cria o Dia Municipal das Águas no âmbito do Município de Belém - Pará, a ser celebrado no dia 19 de março, e dá outras 

providências", Processo nº 1010/2018. Passou-se em seguida à discussão única e votação, com dispensa de interstício, do 

projeto que "Reconhece como de utilidade pública a Associação Cultural Ambiental Educacional e Social - CADES e dá outras 

providências", constante no Processo nº 237/2019, de autoria do vereador Neném Albuquerque. Através de Questão de Ordem 

aprovada pelas lideranças, o vereador John Wayne solicitou dar sequência na pauta até que houvesse quórum qualificado 

para a discussão e votação do projeto do vereador Neném Albuquerque. Através de Questão de Ordem os vereadores 

Sargento Silvano e Gleisson Oliveira solicitaram a prorrogação da sessão por mais uma hora ou até que todos projetos em 

pauta fossem apreciados. A Mesa, através do presidente Fabrício Gama, informou que, se necessário, o pedido seria 

submetido à plenária. Isto feito, entrou em discussão única e votação com dispensa de interstício, o projeto que "Concede o 

título honorífico de Honra ao Mérito ao senhor Lênon José Costa Raiol e dá outras providências", relativo ao Processo nº 

577/2019, de autoria do vereador José Dinelly. Por meio de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador José 

Dinelly solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Após a leitura do projeto, este foi votado e 

aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou então a aprovação do projeto, de autoria 

do vereador José Dinelly, que "Concede o título honorífico de Honra ao Mérito ao senhor Lênon José Costa Raiol e dá outras 

providências", referente ao Processo nº 577/2019. De imediato, entrou em discussão única e votação, com dispensa de 

interstício, o projeto que "Inclui o Dia do Orgulho Heterossexual no calendário do município de Belém e dá outras 

providências", constante no Processo nº 2391/2017, de autoria do vereador Sargento Silvano. Por meio de Questão de Ordem, 

o vereador Sargento Silvano solicitou a votação dos artigos do projeto em bloco e de forma simbólica. Os vereadores Dr. 

Chiquinho e Toré Lima solicitaram que a votação da Questão de Ordem do vereador Sargento Silvano fosse feita 

nominalmente, o que foi atendido pela Mesa. Posta em votação, a Questão de Ordem do vereador Sargento Silvano foi 

aprovada com dez votos favoráveis e nove votos contrários. O projeto entrou então em discussão e usaram da palavra os 

vereadores Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima. Logo depois, por meio de Questão de Ordem o vereador Celsinho 

Sabino solicitou a verificação de presença dos vereadores. Em resposta a este pedido, o presidente Fabrício Gama comunicou 

que, regimentalmente, somente seria possível nova verificação de quórum decorrida uma hora da verificação anterior, não 

cabendo, portanto, sua realização naquele momento. Na sequência, usou da palavra o vereador Gleisson Oliveira, com aparte 

do vereador Sargento Silvano, ficando o projeto em discussão. O presidente encerrou então a sessão às onze horas e 

quarenta e cinco minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 19 de junho de 2019, em 



horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro Freitas e Blenda Quaresma. Estava licenciado o 

vereador Fernando Carneiro. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Dr. Elenilson e Professor Elias, pelo bloco 

DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama, Bieco, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE- PATRIOTA 

- PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz, Neném 

Albuquerque, Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-PSL; Wellington Magalhães, Celsinho Sabino e Dinelly, 

pelo bloco PSC-PPS; John Wayne, Pablo Farah e Joaquim Campos, pelo bloco MDB-PHS; Henrique Soares, Igor Andrade e 

Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD e 

Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B; 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 18 de junho de 2019. 

 

                                                                               Presidente                                                                                                                                                                                                        

1º Secretário                                                                                                                                               2ª Secretário 


