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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 
 

 

No vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal 

de Belém, sob a presidência do vereador Toré Lima. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciou-se então o Horário do Expediente. Estando os oradores inscritos no livro de expediente ausentes, o presidente 

permitiu o uso da palavra ao parlamentar que quisesse se expressar. Instante em que se manifestou o vereador Sargento Silvano. 

Este saudou os presentes e destacou sua preocupação e a dos cidadãos com quem vem conversando com relação ao futuro do 

estado do Pará. Salientou a importância estratégica da criação de indústrias em nosso estado para geração de emprego e renda. 

Argumentou em favor da candidatura de Hélder Barbalho ao governo do estado do Pará, atribuindo a ele a qualificação e 

capacidade necessárias para exercer o cargo pleiteado. Em seguida, Amaury da APPD informou sobre a manifestação da qual 

participou no fim de semana, a fim de  reivindicar políticas públicas dos governos federal e municipal voltadas às pessoas com 

deficiência. Lamentou que muitas pessoas ainda não tenham acesso a tais políticas, especialmente na esfera da assistência 

social. Observando essas reivindicações, solicitou aos eleitores atenção na hora de eleger os representantes das casas 

legislativas. Dando prosseguimento, Joaquim Campos saudou os presentes e afirmou não fazer parte do grupo de parlamentares 

que abusam dos recursos partidários com o objetivo de serem eleitos. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de 

Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos falou a respeito dos problemas enfrentados pelas empresas 

coletoras de esgoto no que tange ao despejo e à reciclagem dos resíduos. Foi então interrompido pelo presidente Toré Lima que, 

devido à grande barulheira proveniente da plenária, chamou a atenção dos presentes para o fato do vereador Joaquim Campos 

estar discursando. Sentido-se desrespeitado, o vereador Joaquim Campos abandonou a tribuna. Pelo bloco PMN - PR - PEN - 

Solidariedade, Fabrício Gama disse ter prestado bastante atenção à fala do vereador Joaquim Campos sobre as dificuldades na 

coleta de lixo no município de Belém. Comprometeu-se em levar ao prefeito Zenaldo Coutinho as reivindicações levantadas pelo 

vereador Joaquim Campos. Aproveitou depois a ocasião para informar sobre a preocupação do prefeito em buscar melhorias na 

coleta e tratamento do lixo. Pela liderança do Governo, Fabrício Gama - ao comparar o estado do Pará aos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul - pontuou o fato de a administração do prefeito Zenaldo Coutinho estar pagando em 

dia suas contas. Em aparte, o vereador Nehemias Valentim cobrou dos comunicadores da imprensa presentes, mais respeito à 

Câmara Municipal de Belém. Criticou as calúnias proferidas em algumas rádios de Belém contra os parlamentares, em particular 

aquelas que lhe foram feitas. Posteriormente, assumiu a presidência o vereador Dr. Elenílson. Logo depois, pela liderança do 

PRB, Toré Lima reiterou o posicionamento do vereador Nehemias Valentim a respeito dos ataques mentirosos de que também foi 

alvo em programas de rádio. Reivindicou que, a partir dessa data, seja enviada a todos os meios de comunicação a frequência 

dos vereadores para não deixar margens às mentiras e calúnias dos falsos jornalistas. Após o término de seu discurso, Toré Lima 

assumiu a presidência. Pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, Rildo Pessoa transferiu a palavra ao vereador Dr. 

Elenílson. Após saudar vereadores, funcionários e demais presentes, este externou preocupação com a ausência de quórum na 



discussão de projetos importantes para o Município. Considerou que o período eleitoral não é desculpa para faltar às sessões, 

acrescentando que é candidato a deputado federal e, mesmo assim, comparece com assiduidade às sessões plenárias. Em 

aparte, manifestou-se o vereador Paulo Bengtson. Pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, Nehemias Valentin queixou-se das 

amizades que possuía com alguns jornalistas, mas que foram perdidas devido aos constantes ataques e calúnias que sofria e 

sofre. Declarou nada valer mais que uma amizade verdadeira. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos 

demais parlamentares que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez 

minutos previstos regimentalmente até a nova verificação de presença. Findos os dez minutos determinados, fez-se a nova 

verificação. Através de Questão de Ordem o vereador Amaury da APPD solicitou o registro nominal dos vereadores presentes. 

Acatando a essa solicitação, o presidente registrou nominalmente a presença dos vereadores: Toré Lima, Dr. Elenílson, Amaury 

da APPD, Delegado Nílton Neves, Fabrício Gama, Igor Normando, Marciel Manão, Nehemias Valentim, Paulo Bengtson, Rildo 

Pessoa e Simone Kahwage, totalizando onze vereadores. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente Toré Lima declarou 

então encerrada a sessão às dez horas e quinze minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 

25/09/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa e Dr. Elenílson, pelo 

bloco DC – Avante; Paulo Bengtson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Víctor Dias, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Marciel 

Manão e Fabrício Gama, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade; Joaquim Campos, Igor Normando e Blenda Quaresma, pelo 

bloco MDB - PHS; Del. Nílton Neves, pelo bloco PDT - PSL; Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Sargento 

Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT. Estão licenciados os vereadores Dr. Chiquinho e 

Dinelly. Justificaram suas ausências os vereadores Fernando Carneiro, França, Marinor Brito, Mauro Freitas e Zeca Pirão. 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 setembro de 2018. 
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