
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 

No décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belém sob a presidência do vereador Joaquim Campos. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, o vereador Sargento 

Silvano usou da palavra e agradeceu a Deus pela oportunidade de ter um trabalho. Falou sobre as visitas que realizou em 

alguns postos de saúde no Jurunas, Vila da Barca e Telégrafo. Constatou durante as visitas que o atendimento estava sendo 

feito de forma adequada, contrariando as reclamações feitas por alguns munícipes. Por esse motivo, fez questão de 

parabenizar a administração daqueles postos de saúde e o prefeito Zenaldo Coutinho. Assumiu depois a presidência da Mesa 

o vereador Mauro Freitas. Na sequência, declinaram da palavra os vereadores Mauro Freitas, Paulo Queiroz e Joaquim 

Campos. Posteriormente, usou da palavra o vereador Pablo Farah. Este parlamentar parabenizou a organização do último jogo 

entre os clubes de futebol Paysandu e Remo. A seguir, o vereador Dr. Chiquinho solicitou adiamento de seu pronunciamento. 

Não havendo outros oradores inscritos para usar da palavra, o presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início o 

Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos criticou a impunidade existente em relação aos 

crimes cometidos por alguns torcedores antes durante e depois das partidas de futebol. Pela liderança do bloco PSD - PTC, 

Sargento Silvano defendeu que as dificuldades na saúde pública do município de Belém não se devem à qualidade da 

administração, mas à sobrecarga nas unidades de saúde com pacientes oriundos de outros municípios. Este parlamentar 

criticou ainda a péssima qualidade do transporte público em Belém. Em aparte, comentou o assunto o vereador Igor Andrade. 

Pela liderança do bloco PSDB - PSL, Paulo Queiroz declinou da palavra. Pela bancada do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima, 

após saudar a todos, relatou ter conversado com o agente distrital de Mosqueiro a fim de elaborar uma programação de 

carnaval para a praia do Paraíso, mas, mais uma vez, não será possível realizá-la. Solicitou o apoio do presidente Mauro 

Freitas para obtenção de containeres para o recolhimento de lixo naquela localidade. Parabenizou o trabalho desenvolvido 

pela Unidade de Educação Infantil Rotary (UEI) no distrito de Mosqueiro. Pela liderança do bloco DC - Avante, Dr. Elenilson 

disse entender que, apesar da máxima popular afirmando que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, existem 

motivos para parabenizar o governador Hélder Barbalho por estar trabalhando com empenho desde o início do ano. 

Manifestou expectativas muito positivas quanto a esta administração. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade, assim 

como o vereador Dr. Elenilson, elogiou a responsabilidade com que Hélder Barbalho vem administrando o estado do Pará. 

Sobre a programa de prevenção a doenças sexualmente transmissível veiculadas na televisão, disse ser esta necessária não 

somente em época do carnaval, mas durante todo o ano. Pela liderança do bloco PDT - PSB,  Adriano Coelho solicitou 

especial atenção do prefeito de Belém para com os trabalhadores das feiras da cidade, pois estes devem ter condições para 

atuar com mais dignidade. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação de presença dos parlamentares. Havendo 

quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a votação e aprovação, por unanimidade, das atas referentes a 2ª e 

3ª sessões ordinárias do Primeiro Período da Terceira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Em seguida, retomou-se a 

votação do requerimento, de autoria do vereador Rildo Pessoa, solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada 

no jornal O Liberal, edição de 12/02/2019, intitulada "Água ainda não voltou em quatro bairros de Belém". Após a leitura do 



requerimento, Rildo Pessoa fez o encaminhamento da votação, sendo este aprovado por unanimidade. Foi lido posteriormente 

o requerimento, de autoria do vereador Dr. Chiquinho, solicitando a realização de sessão especial, em data a ser definida, para 

debater a criação do hospital veterinário do município de Belém, obra já aprovada pelo Executivo Municipal. Após a leitura, 

assumiu a presidência a vereadora Simone Kahwage. Fizeram o encaminhamento os vereadores Mauro Freitas e Dr. 

Chiquinho. Neste ínterim, através de Questão de Ordem, o vereador Mauro Freitas solicitou que a votação fosse nominal, o 

que foi acatado pela Mesa. Em seguida, fizeram o encaminhamento da votação os vereadores Igor Andrade, Amaury da 

APPD, Joaquim Campos e Fernando Carneiro. Ulteriormente, a Mesa comunicou aos parlamentares que a Dra. Paula, 

presidente do IPAMB, estava na sala Vip deste plenário à disposição dos vereadores para prestar a estes quaisquer 

esclarecimentos sobre as atividades daquele instituto. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Henrique Soares. 

Logo a seguir, fez o encaminhamento a vereadora Simone Kahwage, ficando o requerimento em votação. Encerrada a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças. Durante este registro, 

o vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa e lembrou a seus pares sobre a reunião do Colégio de Líderes 

marcada para o dia 19/02/2019, às oito horas e trinta minutos. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. 

Não havendo matéria em pauta para ser discutida e votada, o presidente encerrou a sessão às dez horas e trinta e dois 

minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia dezenove de fevereiro. Estiveram presentes os 

vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Marciel 

Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo 

bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly , pelo 

bloco PSC-PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Blenda Quaresma, Joaquim Campos e Pablo 

Farah, pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, Henrique Soares e Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho, Fernando 

Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; 

Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores Fabrício Gama e Gleisson Oliveira. 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 fevereiro de 2019. 
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