
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 
No vigésimo sexto 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 Paulo Queiroz. 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, declinou o vereador Gleisson 

Oliveira. Assumindo a palavra, Joaquim Campos mencionou a pluralidade presente nesta Casa de Leis. Comentou a 

manifestação contrária por parte da Oposição ao projeto que concedeu o título honorífico de Cidadão de Belém a Olavo de 

Carvalho. Criticou os movimentos sociais em memória da vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 14 

de março de 2018. Apesar de não apresentar elementos comprobatórios, disse estar convicto de que as pessoas com 

inclinações políticas de esquerda não gostam de trabalhar. Por fim, declarou que agora as coisas serão muito piores para a 

esquerda do que foi na época da ditadura militar. Após este discurso, assumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro 

Freitas. Em seguida, usou da palavra o vereador Pablo Farah. Este disse entender que grande parte dos problemas sociais, 

em especial a criminalidade, devem-se às falhas cometidas por políticos, representantes da população e gestores públicos. Tal 

negligência por parte destas autoridades tem como resultado o aumento no número de homicídios, roubos, estupros e 

feminicídios. Parabenizou o governador Hélder Barbalho por estar criando mecanismos de combate à criminalidade. 

Parabenizou também a Ordem dos Advogados do Pará, Seção Pará, pela criação da Comissão de Assuntos Legislativos, a 

qual estará presente na Câmara Municipal de Belém cobrando dos parlamentares a responsabilidade que o cargo exige. 

Posteriormente, o vereador Sargento Silvano, após saudar todos os presentes, comentou matéria do jornal O Liberal intitulada 

"Buraco vira armadilha na estrada do Tapanã". Disse que, apesar de acompanhar o empenho da Prefeitura Municipal de 

Belém em revitalizar ruas e passagens de bairros da cidade, vem recebendo em seu gabinete muitas solicitações de 

moradores do bairro do Tapanã. Por isso, pediu um olhar atencioso do prefeito Zenaldo Coutinho para as reivindicações dos 

habitantes daquele bairro. Informou ter enviado ofício à Secretaria Municipal de Urbanismo - Seurb solicitando a implantação 

de luminárias na feira do Bengui. Expressou que espera ser prontamente atendido, como sempre tem sido. Criticou os ataques 

políticos sofridos pelo prefeito Zenaldo Coutinho, por parte da oposição, que dizem respeito à coleta de lixo no município. 

Deixou registrado sua revolta contra estas manifestações. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos, ao falar sobre a questão do lixo em Belém, elogiou a 

contribuição do vereador Rildo Pessoa na discussão que busca soluções para o problema da coleta de resíduos sólidos. Disse 

que, em alguns casos são os próprios moradores que despejam seu lixo em locais inapropriados. Em seguida abriu mão do 

restante de seu tempo. Pela liderança do bloco PSB - PTC, Sargento Silvano repercutiu os ataques sofridos pelo prefeito 

Zenaldo Coutinho quando esteve na Assembléia Legislativa do Estado do Pará para prestar esclarecimentos sobre a 

deficiência na coleta de lixo no município. Defendeu a participação dos representantes das prefeituras municipais de 

Ananindeua e Marituba no debate sobre a coleta de lixo. Em aparte, comentou o assunto o vereador Pablo Farah. Pela 

liderança do PSOL, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima comentou com pesar o assassinato de mais uma mulher por seu ex-

companheiro. Segundo informou, Raimundo dos Santos Tavares matou Patrícia Nunes de Souza de 39 anos no último dia 24 



de junho na cidade de Marituba. Apresentou dados oficiais mostrando que, somente no ano de 2018, houve 13 mil registros de 

agressões contra mulheres, das quais 15 resultaram em feminicídio, somente no estado do Pará. Informou ainda que, no 

primeiro semestre de 2019, já houve um aumento de 20% nos casos de feminicídio no Pará. Defendeu uma ação 

multidisciplinar envolvendo as áreas de saúde, educação e justiça, através de campanhas ensinando os indivíduos desde a 

mais tenra idade que quem ama não mata. Ao término deste discurso, o presidente registrou a presença do ex- prefeito do 

município de Ipixuna do Pará, senhor Salvador Chamon Sobrinho. Na sequência, pela liderança da Oposição, Dr. Chiquinho, 

em atenção ao pronunciamento da vereadora Enfermeira Nazaré Lima, informou ter sido aprovado, na quadragésima sessão 

ordinária deste período, o projeto de sua autoria que institui no calendário municipal a Semana de Conscientização e Combate 

ao Feminicídio e Violência Contra a Mulher (processo nº 303/2019). Ao acompanhar as noticias diárias, disse ter a impressão 

de que a violência contra a mulher vem aumentando em todo o território nacional. Defendeu a criação de mecanismos de 

destinação de recursos para a elaboração de campanhas publicitárias em todas as mídias evidenciando o repúdio à violência 

contra as mulheres. Comentou ainda reportagens do jornal Diário do Pará sobre a concessão do título de Cidadão de Belém 

aos senhores Jair Messias Bolsonaro a Olavo de Carvalho e sobre a banalização da entrega das referidas comendas. Pela 

liderança do Governo, Gleisson Oliveira parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém e todos os secretários municipais pelo 

início do projeto "Prefeitura nos Bairros". Em aparte, o vereador Fabrício Gama cobrou dos deputados estaduais a entrada na 

discussão da coleta de lixo em Belém, cobrando da empresa Revita a responsabilidade pelos transtornos que vem causando. 

Cobrou ainda dos deputados a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares, tão importantes para o estado do 

Pará. Pela liderança do PRB, Simone Kahwage falou sobre algumas notícias apresentando a diminuição no número de 

feminicídios no Pará. Externou que tais notícias não condizem com a realidade, já que o estado do Pará é o oitavo mais 

violento do país com relação às mulheres. Informou ter protocolado nesta Casa de Leis um projeto de lei instaurando a 

Semana Municipal da Beleza da Mulher, que tem como finalidade despertar a  independência da mulher. Encerrado o Horário 

de Liderança, o presidente Mauro Freitas 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, Legislação e Redação de Leis aos projetos constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia. Através de Questão de 

Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Henrique Soares solicitou a dispensa de leitura e interstício dos projetos 

correspondentes. Também através de Questão de Ordem, aprovada pelas lideranças, o vereador Henrique Soares solicitou 

que os projetos constantes em pauta na Primeira Parte da Ordem do Dia fossem transferidos para a Segunda Parte da Ordem 

do Dia. Por meio de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Amaury da APPD solicitou a votação em bloco 

e de forma simbólica dos projetos em pauta referentes a datas e comendas. Posteriormente, o presidente solicitou a leitura do 

requerimento, de autoria do vereador Lulu das Comunidades, solicitando a realização de sessão solene, em data a ser 

definida, sobre o projeto de lei que institui a Comunidade Vinho Novo como de utilidade pública para o município 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 Mauro Freitas, solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

anexada ao requerimento sobre o relatório de levantamento radiométrico realizado pela empresa Radnorte. A seguir, após sua 

leitura, entrou em votação o requerimento de autoria da vereadora Simone Kahwage solicitando a realização de sessão 

especial, em data a definir, com o objetivo de discutir os 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Posto em votação, 

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

Andrade, solicitando a realização de sessão especial para debater a importância das ações que estão sendo realizadas  pela 

SEGUP, em conjunto com outros órgãos públicos de combate a criminalidade, destacando a redução dos índices de 

criminalidade. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Também após a leitura, foi votado e aprovado 

por unanimidade o requerimento, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima, solicitando a realização de sessão especial 

em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha. Depois, foi lido, votado e aprovado por 



unanimidade o requerimento de autoria do vereador Professor Elias solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal eletrônico oliberal.com (<https://www.oliberal.com/>), edição do dia 20/04/2019, intitulada "infestação 

coloca 47 cidades do Pará em perigo". Posteriormente, após leitura e votação, foi aprovado por unanimidade o requerimento, 

de autoria do vereador Rildo Pessoa, solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal, 

edição de 25/06/2019, intitulada "Bolsonaro quer vetar lista tríplice para agências". Encaminharam a votação os vereadores 

Rildo Pessoa, Lulu da Comunidades (com aparte do vereador Sargento Silvano), Fabrício Gama (com aparte dos vereadores 

Sargento Silvano e Rildo Pessoa) e Joaquim Campos (com aparte do vereador Fabrício Gama). Justificou seu voto o vereador  

Sargento Silvano. Em seguida, foi lido o requerimento, de autoria do vereador França, solicitando a realização de sessão 

especial para discutir os impactos da reforma trabalhista. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.  

Não havendo outros requerimentos para apreciação o presidente Mauro Freitas encerrou a Primeira Parte da Ordem do Dia e 

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

Segunda Parte da Ordem do Dia com a votação dos seguintes projetos: projeto que "Concede o Diploma de Mérito de 

Proteção aos animais ao vereador Francisco Antônio Guimarães de Almeida (Dr. Chiquinho), e dá outras providências", 

constante no Processo nº 777/19, de autoria do vereador Amaury da APPD; projeto que "Institui o dia 21 de setembro como o 

Dia Municipal do Profissional da Beleza em Belém, e dá outras providências", constante no Processo nº 770/19, de autoria do 

vereador França; projeto que "Institui a Semana de Atenção à Saúde do Homem no Município de Belém, e dá outras 

providencias", Processo nº 580/19, de autoria do vereador Neném Albuquerque; projeto que "Concede o Diploma e a Comenda 

Gaspar Viana ao senhor William Mota Siqueira, e dá outras providências", referente ao Processo nº 1147/19, de autoria da 

vereadora Professora Nilda Paula; projeto que "Concede a Medalha Irmã Dorothy Stang à Senhora Maria Terezinha Resende 

Martins", referente ao Processo nº 1148/19, de autoria da vereadora Professora Nilda Paula; projeto que "Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém aos senhores Sônia Cristina Pereira Cardoso e Edson Anísio da Silva Mota, e dá outras 

providências", constante no Processo nº 1153/19, de proposição do vereador Igor Andrade; e projeto que "Concede o título 

honorífico de Cidadão de Belém ao Senhor Rosivaldo Batista e dá outras providências", referente ao Processo nº 1101/19, de 

autoria do vereador Fabrício Gama. Conforme Questão de Ordem do vereador Amaury da APPD, anteriormente aprovada 

pelas lideranças, os referidos projetos foram lidos e votados em bloco e de forma simbólica, tendo sido aprovados por 

unanimidade. O presidente comunicou então a aprovação do projetos nº 777/19, nº 770/19, nº 580/19, nº 1147/19, nº 1148/19, 

nº 1153/19 e nº 1101/19. Através de Questão de Ordem, aprovada por unanimidade, o vereador John Wayne solicitou a 

votação em bloco e de forma simbólica dos projetos referentes a utilidades públicas. Isto feito, entraram em discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, os seguintes projetos: projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública a Associação 

Cultural Ambiental Educacional e Social - CADES  e dá outras providências", referente ao Processo nº 237/19, de autoria do 

vereador Neném Albuquerque; projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém a Associação de 

Malhadores de Judas da Rua Conceição com 14 de Março e dá outras providências", referente ao Processo nº1648/18, de 

autoria do vereador Mauro Freitas; projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém o 

Independente Clube do Pará e dá outras providências", constante no Processo nº 056/19, de autoria do vereador Mauro 

Freitas; projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém a Fundação Criança Feliz e dá outras 

providências", referente ao Processo nº 765/19, de autoria da vereadora Professora Nilda Paula; projeto que "Reconhece como 

de Utilidade Pública para o Município de Belém a Federação das Comunidades Terapêuticas e demais ONGs sobre a drogas 

no Pará", referente ao Processo nº 302/19, de autoria do vereador Marciel Manão. Após a leitura, os referidos projetos foram 

votados e aprovados em bloco e de forma simbólica por unanimidade. O presidente comunicou então a aprovação do projetos 

nº 237/19, nº 1648/18, nº 056/19, nº 765/19, nº 302/19. Posteriormente, através de Questão de Ordem, o vereador Sargento 

Silvano solicitou o retorno à pauta do projeto de sua autoria, constante no Processo nº 2391/17. A Mesa atendeu a esta 

solicitação e, sem demora, entrou em discussão única e votação, com dispensa de interstício, o projeto que "Inclui o Dia do 

https://www.oliberal.com/


Orgulho Heterossexual no calendário do município de Belém, e dá outras providências", referente ao Processo nº 2391/17, de 

autoria do vereador Sargento Silvano. Através de Questão de Ordem, o vereador Mauro Freitas solicitou que sua votação 

fosse feita nominal. Discutiram o projeto os vereadores Rildo Pessoa, Pablo Farah (com aparte do vereador Amaury da APPD) 

e Professora Nilda Paula (com aparte do vereador Sargento Silvano). Após a leitura, o projeto foi posto em votação e rejeitado 

com dois votos favoráveis, vinte e um contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Sargento Silvano, 

Nehemias Valentim e Paulo Queiroz. Na sequência, o presidente informou que, conforme fora decidido em reunião de Colégio 

de Líderes, seriam, após consulta das lideranças, votados em bloco e de forma simbólica com a dispensa de leitura, 

mantendo-se apenas a leitura de suas respectivas ementas, os seguintes projetos: projeto que "Obriga os estabelecimentos 

públicos e privados localizados no município de Belém a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do 

autismo e dá outras providências", constante no Processo nº 2430/17, de autoria da vereadora Simone Kahwage; projeto que 

"Determina a exibição de informações oficiais do Poder Legislativo nos monitores multimídia e demais equipamentos 

instalados no município de Belém e dá outras providências", referente ao Processo nº 262/17, de autoria do vereador Mauro 

Freitas; projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares 

informarem ao consumidor que é opcional o pagamento de acréscimo de 10% (dez por cento) ou de qualquer percentual no 

valor da despesa, a título de gorjeta ou de tarifas de serviço, e dá outras providências", referente ao Processo nº 873/19, de 

proposição do vereador França; projeto que "Institui a Lei Maria Helena Coutinho, que fixa cinco por cento dos empregos 

gerados por empresas vencedoras de licitações de obras públicas, a serem contratadas pela Prefeitura Municipal de Belém, 

para o Fundo Ver-o-Sol", referente ao Processo nº 2234/17, de autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que "Denomina de 

Estação Marambaia Deputado Alessandro Novelino a estação da linha troncal do BRT Belém, construída na Rodovia Augusto 

Montenegro, e dá outras providências", referente ao Processo nº 1016/19, de autoria do vereador John Wayne; projeto que 

"Altera a Lei nº 9.202, de 18 de fevereiro de 2016, que 'Determina o pagamento de multa  aos atos de crueldade contra 

animais, independente das sanções previstas em outros dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal', e dá outras 

providências", referente ao Processo nº 521/17 de autoria do vereador Gleisson Oliveira; projeto que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de Belém, de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência 

contra a Mulher (Disque 180)", constante no Processo nº 811/19, de autoria do vereador Gleisson Oliveira; "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de shopping centers e similares forneçam água potável filtrada gratuitamente a seus frequentadores, no 

âmbito do Município de Belém, e dá outras providências", referente ao Processo nº 1022/19, de autoria do vereador John 

Wayne; projeto que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação do Telhado Verde nos locais que especifica e dá outras 

providências", constante no Processo nº 856/19, de autoria do vereador Moa Moraes; projeto que "Reconhece como 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém a Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Belém e dá 

outras providências", conforme Processo nº 1548/17, de autoria do vereador Marciel Manão; projeto que "Reconhece como 

Patrimônio Cultural  do Município de Belém a Banda da Guarda Municipal de Belém e dá outras providências", referente ao 

Processo nº 2405/17, de autoria do vereador Rildo Pessoa; projeto que "Altera a Lei nº 8.909, de 29 de março de 2012, que 

'Dispõe sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém' e dá outras providências", conforme Processo nº 041/19, de 

autoria do vereador Fabrício Gama; projeto que "Altera o Decreto Legislativo nº 023/06, que 'Institui a Medalha Cordolina 

Fonteles de Lima' e dá outras providências", referente ao Processo nº 834/19, de autoria do vereador Émerson Sampaio; 

projeto que "Institui no âmbito do município de Belém o reconhecimento do Cosplay como manifestação cultural e dá outras 

providências", referente ao Processo nº 836/19, de autoria do vereador França; projeto que "Dispõe sobre a reserva de vagas 

de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao município de 

Belém e dá outras providências", conforme Processo nº 055/19, de autoria do vereador Igor Andrade. Após consulta das 

lideranças presentes, a decisão da reunião de Colégio de Líderes para que os projetos citados fossem votados em bloco e de 

forma simbólica com a dispensa de leitura e mantida a leitura de suas respectivas ementas foi acatada. Por meio de Questão 



de Ordem, aprovada por unanimidade, o vereador Moa Moraes solicitou a prorrogação da sessão por mais uma hora ou até 

que os projetos a serem apreciados fossem votados. Após a leitura de suas ementas, os respectivos projetos foram aprovados 

em bloco e de forma simbólica. O presidente comunicou então a aprovação dos projetos constantes nos processos de nº 

2430/17,  nº 262/17, nº 873/19, nº 2234/17, nº 1016/19, nº 521/17, nº 811/19, nº 1022/19, nº 856/19, nº 1548/17, nº 2405/17, nº 

041/19, 834/19, nº 836/19 e nº 055/19. Justificaram seus votos os vereadores França, Igor Andrade e Fabrico Gama. Após 

estas justificativas o presidente Mauro Freitas declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e um minutos, 

convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 01 de agosto de 2019, em horário regimental. Justificou 

sua ausência o vereador Toré Lima, Blenda Quaresma e Dr. Elenilson. Estavam licenciados os vereadores Adriano Coelho, 

Marciel Manão e Fernando Carneiro. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa,  Mauro Freitas e Professor Elias, pelo 

bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco e Fabrício Gama, 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 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, pelo bloco PT- PC do B; Simone 

Kahwage e França, 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 26 de junho de 2019. 

 

                                                                               Presidente                                                                                                                                                                                                        

1º Secretário                                                                                                                                               2ª Secretário 


