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

 
No vigésimo quarto 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 parlamentares o registro de suas presenças 

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

transferiu a presidência ao vereador Fabrício Gama. Mauro Freitas saudou os presentes e externou a previsão de que, até o 

dia 26 de junho, serão aprovados de 50 a 70 projetos de lei. Tal previsão, pontuou, colocará a Câmara Municipal de Belém no 

topo do ranking em termo de produtividade. Parabenizou os seus pares por contribuírem para que esta Casa de Leis tenha sua 

excelência reconhecida nacionalmente. Na sequência, usou da palavra a vereadora Professora Nilda Paula. Esta reiterou o 

discurso do vereador Mauro Freitas e concedeu aparte ao vereador Sargento Silvano. Sargento Silvano parabenizou o trabalho 

desenvolvido pelas vereadoras Professora Nilda Paula e Simone Kahwage. Depois, comentou matéria do jornal O Liberal 

explorando a decisão da Prefeitura de Belém de decretar situação de emergência sanitária e ambiental por 180 dias. Cobrou 

das autoridades municipais mais atenção aos bairros que se encontram abandonados e sem saneamento básico. Opinou que 

apesar de, como vereador, brigar e defender os cidadãos sempre que necessário, não é unicamente dos vereadores a 

responsabilidade por buscar melhorias para a população. Ao retomar a palavra, a vereadora Professora Nilda Paula 

parabenizou o vereador Sargento Silvano por sua disposição em ajudar os parlamentares sempre que possível. Registrou 

ainda seu agradecimento ao ex-vereador Delegado Nilton Neves, também por sua disposição em ajudar. Ao término deste 

discurso, reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas e usou da palavra o vereador Fabrício Gama. Este disse que, 

apesar das individualidades de cada parlamentar, o que existe na Câmara Municipal de Belém é uma coletividade visando o 

bem estar dos cidadãos de Belém. Parabenizou o vereador Sargento Silvano por trazer à discussão a questão da coleta de 

lixo. Posteriormente, comunicou ter entrado com uma ação pública contra a empresa Revita a fim de impedir o fechamento de 

seus portões. Defendeu a implementação da coleta seletiva do lixo como uma das soluções para evitar o seu acúmulo. Cobrou 

a entrada dos representantes de Ananindeua e Marituba no debate em torno da coleta de lixo em Belém e naqueles 

municípios. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, 

Joaquim Campos chamou a atenção dos parlamentares para o fato de a Prefeitura Municipal de Belém está recebendo todas 

as críticas a respeito da coleta e despejo do lixo no aterro sanitário de Marituba. Defendeu que nem sempre as acusações 

contra a administração da Prefeitura Municipal de Belém tem procedência, conforme pessoalmente constatou em muitas 

ocasiões. Pela liderança do bloco PSDB - PSL, Paulo Queiroz externou sua felicidade em poder debater temas de crucial 

importância para o município de Belém. Parabenizou, na pessoa do reverendo Josué Bengtson a Igreja do Evangelho 

Quadrangular, instituição da qual é membro do Conselho Estadual, pela realização do evento "Escola de Sabedoria", com a 

participação de 23 mil pessoas e que está em sua quadragésima edição. A título de registro, informou ter realizado na Marca 

da Promessa no dia 22 de abril um casamento coletivo com a presença de 90 casais. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor 

Andrade comentou jogo entre Remo e Paysandu. Alegou que a prefeitura Municipal de Belém está sendo injustiçada quando a 

ela se atribui toda a responsabilidade pela coleta e despejo de lixo em Belém. Defendeu a participação de Ananindeua e 



Marituba nas discussões acerca da coleta de resíduos sólidos em Belém e naqueles municípios. Assumiu, em seguida, a 

presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Na sequência, pela liderança do bloco DC - Avante - Podemos, Mauro 

Freitas defendeu uma decisão conjunta entre as prefeituras de Ananindeua, Marituba e Belém a fim de solucionar acabar com 

a calamidade instaurada relativa à coleta de lixo. Defendeu o ex-juiz Sérgio Moro diante de notícias apresentando supostas 

mensagens denunciando sua conduta parcial durante a operação Lava Jato. Em aparte, o vereador Pablo Farah defendeu a 

participação de todas as camadas da sociedade na busca por soluções efetivas para a coleta de lixo. Pela bancada do PRB, 

Toré Lima leu e refletiu sobre parte do evangelho do dia. Em seguida, demonstrou preocupação diante da caótica situação da 

coleta de lixo em Belém. Informou ter sido o primeiro vereador a realizar audiências públicas, ainda em 2017,  visando evitar a 

situação em que atualmente se encontra a coleta de resíduos sólidos no município de Belém, mas nada adiantou. Em aparte, 

comentou o vereador Fabrício Gama. 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 dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Legislação e Cultura aos projetos constantes em pauta 

nesta parte da Ordem do Dia. Através de Questão de Ordem, o vereador John Wayne solicitou a dispensa de leitura, interstício 

e redação final dos projetos correspondentes. Posteriormente, a presidente solicitou a leitura do requerimento, de autoria do 

vereador Fabrício Gama, solicitando a inserção nos Anais da Casa o artigo intitulado "Cachorroterapia", publicado na revista 

Isto É, edição de 26/04/2017. Declinou de fazer uso da palavra o vereador Joaquim Campos. 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 Marciel Manão solicitando três dias de licença particular no período de 24 a 26 de junho 

de 2019. A seguir, após sua leitura, entrou em votação o requerimento de autoria do vereador França solicitando a realização 

de uma sessão especial, em data a ser definida, a fim de comemorar os 200 anos da Associação Comercial do Pará - ACP.  

Na votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. A próxima prioridade lida foi o requerimento de autoria do vereador 

Sargento Silvano solicitando a realização de sessão especial para debater a segurança nas escolas públicas e privadas do 

município de Belém. Fizeram o encaminhamento os vereadores Sargento Silvano, Gleisson Oliveira e Nehemias Valentim. 

Reassumiu então a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Também encaminharam a votação os vereadores Pablo 

Farah e Rildo Pessoa, ficando o requerimento em votação. 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 que "Determina a obrigatoriedade da contratação 

de bombeiro civil pelas empresas privadas ou especializadas  em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio", 

constante no processo nº 833/2015, de autoria do vereador Mauro Freitas. Em seguida, e após a leitura do artigo 1º, assumiu a 

presidência o vereador Fabrício Gama e usaram da palavra os vereadores Mauro Freitas, Sargento Silvano e Nehemias 

Valentim. Em aparte a este, o vereador Mauro Freitas propôs às lideranças que a votação do projeto em questão fosse 

interrompida para que os vereadores pudessem, se assim desejassem, adicionar emendas a ele. Após o presidente Fabrício 

Gama consultar as lideranças, estes concordaram com a interrupção da votação do projeto. Isto feito, passou-se então à 

discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Concede o título de honorífico de Honra ao Mérito aos 

senhores Ronaldo Menezes, Marcelino Gonçalves Ferreira, Antônio de Assis Ribeiro, Antônio Beltrão Ribeiro Filho, Raimundo 

Possidônio Carrera da Mata, Cristóvão Santos Freitas, Jaime de Moura Pereira, Joel Lopes de Oliveira, José Gonçalo Vieira, 

José Luiz Alves Fernandes, Roberto Emílio Cavalli Júnior, Sebastião Fialho de Freitas Silvio da Silva Trindade, Vladian Silva 

Alves, Antônio Idacyr Mattiuz, Hélio Fronczak, José Luiz Maia Teles e Antônio José Garcez de Oliveira e concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém aos senhores Antônio Beltrão Filho, Raimundo Possidônio Carrera da Mata, Jaime de Moura 

Pereira, Joel Lopes de Oliveira, José Gonçalo Vieira, Sebastião Fialho de Freitas, Antônio Idacyr Mattiuz, Hélio Fronczak e 

Antônio José Garcez de Oliveira", constante do processo nº 855/2019, de proposição do vereador Mauro Freitas. Através de 

Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Rildo Pessoa solicitou que os artigos do projeto em discussão fosse 



votados em bloco e de forma simbólica. Após a leitura, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade em bloco e de forma 

simbólica. O presidente comunicou então a aprovação do projeto que "Concede o título de honorífico de Honra ao Mérito aos 

senhores Ronaldo Menezes, Marcelino Gonçalves Ferreira, Antônio de Assis Ribeiro, Antônio Beltrão Ribeiro Filho, Raimundo 

Possidônio Carrera da Mata, Cristóvão Santos Freitas, Jaime de Moura Pereira, Joel Lopes de Oliveira, José Gonçalo Vieira, 

José Luiz Alves Fernandes, Roberto Emílio Cavalli Júnior, Sebastião Fialho de Freitas Silvio da Silva Trindade, Vladian Silva 

Alves, Antônio Idacyr Mattiuz, Hélio Fronczak, José Luiz Maia Teles e Antônio José Garcez de Oliveira e concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém aos senhores Antônio Beltrão Filho, Raimundo Possidônio Carrera da Mata, Jaime de Moura 

Pereira, Joel Lopes de Oliveira, José Gonçalo Vieira, Sebastião Fialho de Freitas, Antônio Idacyr Mattiuz, Hélio Fronczak e 

Antônio José Garcez de Oliveira", constante do processo nº 855/2019. Em decorrência da necessidade de quórum qualificado 

para a apreciação dos projetos restantes na pauta, o presidente Fabrício Gama comunicou não haver matéria para ser 

discutida e declarou encerrada a sessão às onze horas e dez minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão 

ordinária do dia 25 de junho de 2019, em horário regimental. Justificou sua ausência o vereador Bieco. Estavam licenciados os 

vereadores Marciel Manão e Fernando Carneiro. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Dr. Elenilson, Mauro 

Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-

SOLIDARIEDADE- PATRIOTA - PR; Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz, Neném 

Albuquerque, Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; John Wayne, Blenda 

Quaresma, Pablo Farah e Joaquim Campos, pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, 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; 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 24 de junho de 2019. 
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