
 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 
No décimo nono 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 que fizessem o 
registro de suas presenças no painel eletrônico. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. 
Pablo Farah enfatizou a importância da assiduidade e pontualidade dos parlamentares às sessões ordinárias deste 
parlamento para que vários temas recorrentes nesta Casa sejam tratados. Ressaltou haver a cobrança desta participação 
pela sociedade, cobrança que se torna injusta para com os parlamentares que comparecem normalmente a este plenário. 
Reportou-se depois ao trâmite do projeto de reforma da Previdência no Congresso Nacional, que caminha para as comissões 
daquele parlamento. Destacou que esta reforma afetará diretamente os direitos dos trabalhadores, questionando se o projeto 
realmente trará melhorias à economia do país. Pontuou que a Previdência atual tem por base a preocupação social, 
opinando que esta reforma baseia-se em uma visão mercantilista. Defendeu que a reforma previdenciária mantenha a 
preocupação social. Expôs que a reforma proposta retira direitos dos policiais civis, dos policiais militares, dos policiais 
federais, dos policiais rodoviários federais, dos agentes de trânsito e também da Guarda Municipal. Externou que se quer 
contribuir com a reforma, mas não se podem perder direitos históricos e irrenunciáveis dos agentes da segurança pública, 
que são a integralidade, a paridade e a aposentadoria de risco. Apontou que estes não são privilégios porque sem eles não 
haverá segurança para o policial atuar sem medo, para ir à rua e defender a sociedade. Dentre estes direitos, salientou que a 
aposentadoria de risco é o mais sagrado, pois se o agente da lei tombar em ação, segundo o projeto de reforma atual, seu 
cônjuge, sua família receberão apenas a metade do salário. Referiu que os salários de um sargento, de um subtenente ou de 
um investigador são baixos para pessoas que diuturnamente se arriscam, trocando tiros com bandidos, enfrentando 
marginais e, como ocorre agora no Pará, sendo caçados pelo crime organizado. Considerou que o atual projeto de reforma 
da previdência constitui um ataque aos servidores da segurança pública, sem que estes possam se defender e sem que o 
Congresso até agora tenha sinalizado que agirá de uma forma justa. Opinou que os salários dos agentes deveriam aumentar 
porque se observa haver policiais que não têm casa própria, não tem moradia digna. Observou que não se está falando de 
salários grandiosos como o de juízes ou políticos, mas do salário pago a praças, investigadores, escrivães, papiloscopistas, 
cabos, soldados e sargentos. Indicou que, na reforma, o presidente da República tratou os policiais militares e os membros 
das Forças Armadas de uma forma e os policiais civis e demais categorias da segurança pública de outra e desejam 
isonomia, igualdade de tratamento. Pediu apoio a esta demanda aos deputados federais paraenses, chamando atenção para 
o fato de que os policiais militares e os policiais civis não podem fazer greve, pois são punidos. Entretanto, os policiais civis 
não têm o mesmo tratamento dado aos policiais militares no projeto de reforma previdenciária ora em trâmite. Convocou os 
policiais civis do estado a se manterem mobilizados porque a próxima semana seria decisiva para a manutenção dos direitos 
da categoria. Expôs haver vários pontos em pauta, tais como a data base estadual e a progressão funcional, além de vários 
direitos em que é necessário avançar, tanto em nível estadual quanto federal. Paulo Queiroz fez a leitura de um texto sobre a 
comemoração, no dia anterior, do Dia Mundial do Orgulho Autista celebrando a neurodiversidade e as características únicas 
e próprias que as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista - TEA apresentam. Expressou que o autismo deve 
ser compreendido mais como uma diferença do que como uma doença para que os preconceitos e discriminações sejam 
mitigados e até extintos. Informou que, no dia 17/06/2019, o governo do estado do Pará apresentara um grupo de trabalho, 
estudos e ações relacionadas ao transtorno, subordinado à Secretaria de Estado de Planejamento – Seplan.  Informou que, 
dentre os vários objetivos do grupo, destaca-se a criação de um centro para atendimento, tratamento e ensino do trato de 
pessoas autistas. Avaliou ser esta uma grande iniciativa e uma excelente notícia, constituindo uma ação que, 
independentemente de cor partidária, devemos aplaudir e louvar – parabenizando o governador Hélder Barbalho e sua 



equipe. Externou que isso lhe enche de esperança de que um novo tempo se projeta para o nosso povo, especialmente para 
os que mais necessitam. Explicou que o TEA relaciona-se com algumas condições caracterizadas por graus de 
comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem e por um conjunto de atividades e interesses, 
que são únicos para a pessoa, realizados de forma repetitiva. O TEA começa na infância e se mantém na adolescência e na 
fase adulta e o diagnóstico pode e deve ser feito logo nos cinco primeiros anos de vida. Acrescentou que as intervenções 
ainda na primeira infância podem promover o desenvolvimento máximo das pessoas portadoras, daí ser imprescindível a 
identificação e o monitoramento rotineiro do desenvolvimento infantil, seja pela família, seja pela escola, seja pelo estado. 
Aditou que o poder público precisa prover serviços de apoio e informação, garantir treinamento de habilidades para familiares 
e cuidadores, tratamento comportamental, intervenções psicossociais, reabilitação e emprego com vistas a reduzir as 
dificuldades de comunicação e comportamento social das pessoas portadoras. Pontificou que, nesta busca por menos 
discriminação, os autistas não podem ser tratados de qualquer modo, pois necessitam, carecem de maior proteção e 
melhores cuidados, pois são, sem dúvida, pessoas mais que especiais. Comemorou a criação do grupo de trabalho pelo 
governador Hélder Barbalho, mas advertiu que é preciso agir rápido. Estimou que brevemente tivéssemos o centro 
especializado construído e em funcionamento, pois já há até emendas parlamentares estaduais e federais visando 
disponibilizar recursos para tal. Elogiou esta demonstração de sensibilidade e vontade política, anuindo que com isto muito 
se faz. Recordou que a Lei Ordinária nº 9259, de 29/12/2016, instituiu o Dia Municipal de Conscientização da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, comemorado no dia 02 de abril, e a Semana Municipal de Conscientização do Autismo em 
nosso município. Julgou ser isto muito pouco e manifestou sua intenção de, como vereador, empenhar-se para fazer um 
pouco mais, propondo algo prático. Referiu que a Câmara Municipal de Manaus aprovou e o prefeito daquela cidade 
promulgou uma lei que torna obrigatória a aplicação do questionário M – Chat nas unidades de saúde e creches municipais. 
Esclareceu que este questionário serve para rastrear o TEA, objetivando detectar sinais que indicam a possibilidade de 
autismo nas crianças durante os dezoito primeiros meses de vida, sendo constituído de 23 perguntas que devem ser 
respondidas pelos pais. Trata-se de um instrumento de triagem que pode iniciar um diagnóstico que será ampliado por um 
profissional especializado – um neurologista ou um psiquiatra.  Ponderou que com várias - mesmo que pequenas - ações 
podemos ajudar as pessoas que possuem a síndrome (que constituem 1% da população) e suas famílias. Participou que, 
dando honra a quem honra, apresentaria um requerimento solicitando que se dessem votos de aplausos ao excelentíssimo 
governador Hélder Barbalho pela iniciativa de criar um centro para atendimento, tratamento e ensino do trato de pessoas 
com TEA. Anunciou que, além deste requerimento, daria entrada em um projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de 
aplicação do questionário M-Chat nas unidades de saúde e creches municipais de Belém. Findo este pronunciamento, a 
presidência da Mesa foi assumida pelo vereador Mauro Freitas e o vereador Fabrício Gama subiu à tribuna. Este denunciou 
que a empresa Guamá Tratamento de Resíduos está boicotando a Prefeitura de Belém. Comunicou que está ingressando 
com uma ação na Justiça para garantir que a empresa respeite a população de Belém, pois os portões estão sendo fechados 
à uma hora da manhã impedindo que os caminhões de lixo depositem sua carga no aterro em Marituba. Alegam que não 
suportam a quantidade de caminhões que chegam e que não têm mais funcionários em número suficiente para manter os 
portões abertos. Classificou esta atitude como um crime contra o povo de Belém, que visa deixar a cidade cheia de lixo e 
fazer com que a população critique a Prefeitura. Acusou a empresa de ser imoral e usar de má fé para com as prefeituras de 
Ananindeua, Belém e Marituba para deixar as cidades à míngua com o lixo. Assim, sendo, ingressou na Justiça para garantir 
que os portões permaneçam abertos e os resíduos possa ser descarregados no aterro. Informou que um caminhão que 
antes demorava quinze minutos para descarregar, agora demora seis horas. Reputou como claro evidente o boicote 
praticado pela Guamá Tratamento de Resíduos com o objetivo de extorquir da Prefeitura de Belém um valor absurdo pela 
tonelada de lixo tratada. Declarou que os cidadãos não podem pagar pela crise com o lixo espalhado nas ruas e cientificou 
que, caso não haja outra solução, o prefeito Zenaldo Coutinho já aventara a possibilidade de os resíduos produzidos na 
cidade voltarem a ser despejados no Aurá. Sublinhou não ser justo culpar o prefeito pelo problema, imputando-o à 
irresponsabilidade da empresa, pois a Prefeitura Municipal de Belém está pagando pelo serviço. Discorreu que a Guamá 
Tratamento de Resíduos é um braço da Revita, tratando-se de um grupo milionário, e pensa que dinheiro é tudo e podem vir 
a nosso estado e fazer o que bem lhes aprouver. Assegurou não ser isto verdadeiro, exortando a Justiça a agir, além do 
governo estadual e das prefeituras de Belém, Marituba e Ananindeua em conjunto e da sociedade civil organizada, 
comprando esta briga pela população. Ironizou dizendo ser impressionante como alguns homens públicos que falavam em 
defesa desta empresa estão sumidos. Enquanto isso, repetiu, a Guamá Tratamento de Resíduos tenta extorquir as 
prefeituras impondo um preço altíssimo pelo serviço. Noticiou que uma das sugestões dadas pela empresa era que o prefeito 
Zenaldo Coutinho aumentasse o valor dos impostos para cobrir os gastos adicionais com a coleta e tratamento de lixo. 



Defendeu o combate cerrado à Guamá Tratamento de Resíduos, pois não se pode aceitar que a população de Marituba 
sofra com o fedor e as populações de Belém e Ananindeua sofram com o lixo nas ruas. Reiterou que a empresa claramente 
tenta atingir a gestão de Zenaldo Coutinho, boicotando a Prefeitura de Belém porque tentaram extorqui-la, mas o prefeito não 
aceitou a extorsão. Defendeu que se retire esta empresa do Pará, mas fazendo-a pagar pelos danos ambientais que causou. 
Reconheceu não ser fácil nem rápido encontrar outro local para destinação dos resíduos, pois isto demanda estudos e 
atenção à legislação. Avaliou haver, entretanto, condição de reutilizar a área do Aurá, manifestando não ser aceitável que a 
PMB fique refém da Guamá Tratamento de Resíduos. Acusou a empresa de ser a vilã desta história, protestando que a 
população de Belém tem que ser informada da verdade. Entretanto, contrastou, os órgãos de imprensa – jornais e televisão – 
estão calados, nada publicando a respeito. Conjecturou que isto está ocorrendo porque a empresa teria um sócio poderoso, 
um político importante. Enquanto isso, prosseguiu, a população sofre e o prefeito Zenaldo Coutinho tem sua gestão 
boicotada pela Guamá Tratamento de Resíduos. Por este motivo, ingressou com a ação na Justiça, pois o povo de Belém 
não pode pagar pela irresponsabilidade desta empresa. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 
Liderança. Pela liderança do bloco PMN – Solidariedade – Patriota – PR, Fabrício Gama afirmou que vivenciamos um 
momento caótico com a empresa Guamá Tratamento de Resíduos devido ao lixo que se amontoa nas ruas da cidade. 
Reiterou que isso está ocorrendo por causa do fechamento dos portões do aterro sanitário de Marituba à uma hora da 
manhã. Completou dizendo que as vias que conduzem às células onde o material é depositado foram danificadas para que 
os caminhões demorem a subir. Expressou que isto tudo é intencional, objetivando-se transformar a cidade em um caos e a 
fazer com que a população culpe o prefeito. Lembrou que as eleições estão próximas e os responsáveis pela empresa têm 
ódio de Zenaldo Coutinho por este não cedido à chantagem que fizeram. Repetiu que propuseram ao prefeito que 
aumentasse o valor da taxa de recolhimento de lixo para assim arcar com o aumento absurdo no preço do serviço de coleta 
e tratamento que queriam impor à Prefeitura, o que o prefeito não aceitou. Por esse motivo, manifestou, agora boicotam a 
gestão de Zenaldo Coutinho. Assegurou que lutarão para que a empresa saia daqui, mas arque com o passivo ambiental que 
deixarão, façam a descontaminação da área onde foi implantado o aterro, que deve ser tratada por 25 anos. Deixou seu 
repúdio à Guamá Tratamento de Resíduos, lembrando que uma nota de repúdio já fora aprovada contra ela nesta Casa. 
Parabenizou depois a PMB e particularmente o secretário de Saúde, senhor Sérgio Amorim, pelo excelente trabalho prestado 
pelo Hospital Dom Vicente Zico, cuja equipe de médicos competentes tem salvado vidas no centro cirúrgico daquela unidade 
de saúde. Pelo bloco PSD – PTC, Professora Nilda Paula reportou-se ao aumento do número de crianças venezuelanas 
mendigando nas ruas e avenidas da cidade. Recordou que havia muitos indígenas venezuelanos na Avenida Rômulo 
Maiorana e o prefeito proveu-lhes uma casa de apoio, mas agora eles concentram-se na Avenida Augusto Montenegro. 
Relatou que logo cedo veem-se as crianças de pijama pedindo esmolas a cada carro que passa. Contou que muitas pessoas 
estão se revoltando com a situação indigna a que estas crianças estão submetidas e disse já ter presenciado discussões 
entre citadinos e venezuelanos. Fez notar que temos uma legislação que proíbe o trabalho infantil e ela deve ser cumprida. 
Sugeriu que esta Casa acione os órgãos competentes como Funpapa, Semec e Conselho Tutelar pra que esta prática seja 
excluída de nosso município. Ponderou que se já foi dada uma casa de apoio, deve ser criado um grupo de apoio para que 
estas crianças frequentem a escola e as mulheres fiquem na casa de apoio ou obtenham um emprego. Declarou entender a 
necessidade que elas têm de esmolar para bancar a sobrevivência dos filhos, mas opinou que esta não é a melhor forma. 
Pediu ajuda ao presidente Mauro Freitas perguntando se seria possível fazer uma lei estabelecendo que cada empresa em 
nosso município garantisse uma vaga de trabalho a um venezuelano. Atentou que tais vagas não poderiam ser ofertadas 
pela Prefeitura porque legalmente devem ser preenchidas por concurso público ou processo seletivo, mas há muitas 
empresas que poderiam oferecê-las. Presumiu que se cada empresa contratar um venezuelano, ele terá condição de cuidar 
dignamente de seus filhos. Recomendou então que se acionem os órgãos competentes e estes formem um grupo de 
trabalho em que atuem profissionais capacitados, agindo para retirar as crianças das ruas. Finda esta intervenção, a 
vereadora Simone Kahwage assumiu a presidência da Mesa. Pelo bloco DC – Avante – Podemos, Mauro Freitas recordou 
ao vereador Fabrício Gama que a nota de repúdio à Revita fora aprovada nesta Casa, a partir de um requerimento que 
protocolara, após os vereadores de Belém sido impedidos de visitar a área do aterro em Marituba. Naquela ocasião, pontuou, 
os vereadores deste Poder já previam o que a empresa faria em prejuízo de Belém, Ananindeua e Marituba e resolveram 
fazer uma visita àquelas instalações, mas foram barrados. Concordou com o que fora anteriormente exposto pelo vereador 
Fabrício Gama, dizendo estar bem claro que a empresa não está servindo nossa capital. Visa deixar o lixo acumular-se nas 
ruas da cidade para que haja um ataque político ao prefeito Zenaldo Coutinho. Tenciona-se implantar o caos em Belém para 
que se possa eleger um candidato ao gosto de quem está armando toda essa tramoia. Parabenizou o jornal O Liberal pela 
matéria feita no domingo anterior sobre a Câmara Municipal de Belém, dando informações sobre o quórum nas sessões 



ordinárias deste Poder. Reconheceu que o mês de maio foi atípico em relação às atividades da CMB, pois neste mês ocorreu 
o falecimento do pai do vereador Fabrício Gama, faleceram também dois servidores da Casa e não houve quórum em 
algumas sessões. Por outro lado, apontou, a CMB é um dos parlamentos mais produtivos do Brasil, tendo aprovado mais 
projetos que qualquer outro em nosso país. Exemplificou dizendo que a vereadora Enfermeira Nazaré Lima, que acabou de 
assumir um mandato neste parlamento, já tem dois projetos aprovados. Contrastou que, tendo assumido seu primeiro 
mandato como parlamentar em 01/01/2013, aprovou seu primeiro projeto somente no final de 2015. Referiu que o vereador 
Pablo Farah, tendo também assumido o mandato recentemente, já tem três projetos aprovados na CMB. Lembrou ter sido 
aprovada nesta Casa a Tribuna Livre, o que nenhum parlamento fizera anteriormente, permitindo que o cidadão suba à 
tribuna e exponha seus elogios ou reclamações a esta casa de leis. Julgou que a Câmara Municipal de Belém é hoje 
exemplo para o Brasil e por esse motivo parabeniza o jornal O Liberal por chamar a atenção deste Poder. Anuiu que a CMB, 
neste mês de maio, falhou com o povo de Belém, alertando os demais parlamentares para que a CMB volte a ter a 
produtividade dos meses anteriores. Afirmou entender quem não é vereador e quer chegar a sê-lo. Postulou que uma das 
estratégias usadas é criticar o político que tem mandato para ficar no lugar dele. Observou que muitos criticam a atuação da 
Câmara Municipal de Belém, entretanto, acabaram de aprovar projetos importantes para Belém, mas não houve 
reconhecimento. Convocou então seus pares a comparecer às sessões para que se mantenha o padrão de melhor 
parlamento do país. Findo seu pronunciamento, Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do PRB, 
Simone Kahwage mencionou ter comunicado à plenária, na semana anterior, que apresentaria um projeto visando coibir a 
violência nas escolas de Belém e, no outro dia, ocorreu o esfaqueamento do professor Nuno André da Silva Nunes por um 
aluno de 16 anos, dentro da sala de aula, na escola municipal Doutor Benedito Maia, em Ananindeua. Explicou que o 
objetivo maior do projeto é estabelecer punição aos jovens que agridem professores, não respeitam o ambiente escolar e 
depredam o patrimônio público. Comentou que atualmente o aluno é apenas chamado e conversa-se com os pais. O 
discente sofre uma repreensão durante um mês ou é expulso da escola. Neste caso, questionou qual tratamento é aplicado a 
este adolescente e à mãe desse aluno. Contou ter recebido, nesta semana, uma mensagem via Whatsapp da mãe de um 
adolescente que lhe pedia socorro por não saber mais o que fazer, nem a quem procurar, porque não conseguia mais 
segurar o filho dentro de casa. Não conseguia controlá-lo, havia brigas constantes em casa e já fora chamada mais de dez 
vezes na escola. Acrescentou que esse jovem, além de ser um perigo dentro de casa, também era um perigo na escola. 
Avaliou tratar-se de um adolescente que realmente precisava de ajuda, supondo que deveria haver algum problema familiar. 
Considerou que ele não poderia voltar à escola e estudar por não ter condições para isso: passando por uma crise desse 
tipo, descontaria na primeira pessoa que fosse lhe chamar a atenção. Recordou que o aluno esfaqueara o professor em 
Marituba e alegara tê-lo feito porque este o advertira. Disse esperar que este projeto fosse aprovado nesta Casa para que 
pudéssemos ter a normalidade em nossas escolas e o respeito aos educadores. Pela liderança do bloco PT – PC do B, 
Amaury da APPD referiu-se aos vazamentos de conversas do então juiz Sérgio Moro, pelo site Intercept Brasil, mostrando a 
participação e a condução deste no processo de incriminação de alguns políticos do Brasil, entre eles os expoentes do 
Partido dos Trabalhadores, inclusive e principalmente o ex-presidente Lula. Expressou que, a cada dia, mais se tira a veste 
daquele que era tido como o poderoso, o justiceiro, o salvador da pátria, Sérgio Moro. Discorreu que tanto o Ministério 
Público, através do procurador Deltan Dallagnol, quanto Sérgio Moro estão envolvidos até a medula nas irregularidades. 
Lembrou que nesta Casa sempre foi defensor e sempre teve a convicção da inocência de Lula, tendo sido algumas vezes 
alvo da gozação de alguns parlamentares. Externou que isso não lhe tira a certeza de que a verdade está com Lula. Disse 
saber das dificuldades que alguns têm de aceitar, mas o que se tem visto é um festival de mentiras que precisam ser revistas 
para que possamos acreditar na Justiça brasileira. Atestou que não podemos achar que Dallagnol e Sérgio Moro sejam os 
donos da razão, sendo necessário passar a limpo todas as mentiras que foram colocadas ao longo do tempo. Pediu aos que 
abominam o Partido dos Trabalhadores utilizem o momento que passamos para refletir de forma mais ampla que os 
membros do PT foram prejudicados pelas mentiras criadas por Sérgio Moro e pelo Ministério Público Federal. Previu que, 
conforme forem sendo revelados os arquivos em poder do site Intercept Brasil, as máscaras cairão, lembrando que apenas 
1% destas informações já foi trazida a público. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente aos demais vereadores que 
fizessem o registro de suas presenças. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente 
para a realização de nova verificação de presença. Findo este prazo, fez-se nova verificação. Havendo quórum, iniciou-se a 
Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura do requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a inserção 
nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, edição do dia 19/06/2019, página Política 06, intitulada “Projeto 
incentiva a inovação científica”. Fez o encaminhamento o vereador Mauro Freitas (assumindo a presidência da Mesa o 
vereador Fabrício Gama). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura e 



votação do requerimento do vereador Amaury da APPD solicitando a realização de uma sessão especial com o intuito de 
apresentar a exposição “Eles por eles em defesa do homem com deficiência e de seus filhos e filhas com deficiência”, no dia 
13/08/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita depois a leitura e votação do requerimento do vereador Pablo 
Farah solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição do dia 13/04/2019, 
página 6 – Polícia, intitulada “Admitiu ser o dono da droga”, sendo este aprovado por maioria. Reassumiu posteriormente a 
presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Foi feita em seguida a leitura do requerimento do vereador Fabrício Gama 
solicitando a inserção nos Anais da Casa do artigo intitulado “Cachorroterapia”, publicado na revista Isto É, edição de 
26/04/2017, nº 2471, página 71. Fizeram o encaminhamento os vereadores Fabrício Gama, Sargento Silvano, Toré Lima e 
Joaquim Campos, ficando o requerimento em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou 
aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças para a verificação de quórum. Havendo quórum, 
iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a discussão única e votação, com dispensa de interstício, 
do projeto que “Inclui o Dia do Orgulho Heterossexual no calendário do município de Belém”, relativo ao Processo nº 
2391/17, de autoria do vereador Sargento Silvano. Participaram da discussão os vereadores Toré Lima, Sargento Silvano, 
Paulo Queiroz, Joaquim Campos (com apartes dos vereadores Sargento Silvano, Paulo Queiroz e John Wayne, assumindo a 
presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage), Émerson Sampaio, Marciel Manão (com aparte dos vereadores 
Sargento Silvano e Mauro Freitas, assumindo neste ínterim a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama) e Professora 
Nilda Paula ficando o projeto em discussão. O presidente Fabrício Gama encerrou então a sessão às onze horas e quarenta 
e cinco minutos. Estava licenciado o vereador Fernando Carneiro. Justificaram suas ausências os vereadores Dr. Elenílson, 
Igor Andrade, Henrique Soares e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e Professor Elias, 
pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco, Marciel Manão e Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; 
Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Neném Albuquerque, Moa Moraes e 
Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB – PSL; Dinelly, pelo bloco PSC - PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Pablo 
Farah, John Wayne e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT – PSB; Enfermeira 
Nazaré Lima e Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Toré Lima e Simone Kahwage, 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 19 de junho de 2019.           
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