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RReeppúúbblliiccaa      FFeeddeerraattiivvaa      ddoo      BBrraassiill  

EEssttaaddoo      ddoo      PPaarráá    --    BBeelléémm 

 

                                                                                                                                                              RESOLUÇÃO Nº 058/2019, de 16 de setembro de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Paulo Queiroz e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa Promulga a seguinte 

Resolução: 

         

        Art. 1º.  Ficam concedidos ao Senhor Vereador Paulo Queiroz, de acordo com o 

disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do Município de 

Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 – Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação plenária na Sessão Ordinária do 

dia 16.09.19, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 15, de 16.12.92 -  03 (três) 

dias de Licença Parlamentar, no período de 16 a 18/09 do corrente ano, conforme Processo 

nº 1622/19. 

          Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 16 de setembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              RESOLUÇÃO Nº 058/2019, de 16 de setembro de 2019. 

Concede Licença Parlamentar ao Senhor Vereador Altair Brandão e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e a Mesa Promulga a seguinte 

Resolução: 

         

        Art. 1º.  Ficam concedidos ao Senhor Vereador Altair Brandão, de acordo com o 

disposto no art. 51, inciso I, alínea “d” e art. 65 “caput” da Lei Orgânica do Município de 

Belém, combinado com o art. 53 da Resolução nº 15, de 16.12.92 – Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém, e, considerando deliberação plenária na Sessão Ordinária do 

dia 16.09.19, na forma do art. 146, alínea “d” da Resolução nº 15, de 16.12.92 -  03 (três) 

dias de Licença Parlamentar, no período de 16 a 18/09 do corrente ano, conforme Processo 

nº 1628/19. 

          Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 16 de setembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 

ATO Nº 2081/2019, de 30 de junho de 2019. 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        EXONERAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Ana Cristina da Silva Barros, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

LEGISLATIVO” Nível 02, do Gabinete do Vereador Henrique Soares, a partir de 

30.06.2019.  

  CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, de 16 de setembro de 2019. 

                                REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

-------------------------------- 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              ATO Nº 2082/2019, de 30 de junho de 2019.  

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

 

RESOLVE: 

        NOMEAR, nos termos do Art. 44, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 7.502, de 

20.12.90, Sebastião Rodrigues Lins, ocupante do cargo comissionado “Secretário 

Legislativo”, Nível 01, do Gabinete do Vereador Adriano Coelho, a partir de 30.06.2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 30 de junho de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. HENRIQUE SOARES 

2º Secretário 

MATÉRIAS PUBLICADAS NESTA EDIÇÃO 

ATOS...................................................................................................................................  

ATAS................................................................................................................................... 

RESOLUÇÃO...................................................................................................................... 

01 

03 

02 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEELLÉÉMM 

MESA DIRETORA 

MAURO CRISTIANO FREITAS 

Presidente – DC 

FABRÍCIO GAMA 

1º Vice-Presidente – PSD 

SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

2º Vice-Presidente – PRB 

JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

1º Secretário – MDB 

HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

2º Secretário – PDT 

JOSE EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

3º Secretário – PP 

AMAURY DE SOUZA FILHO 

4º Secretário – PT 

VEREADORES  

 

BLOCO DC / PODEMOS / AVANTE 

Avante       Dr. ELENILSON SANTOS – Líder 

Podemos    Prof. ELIAS – Vice-líder 

Avante       RILDO DE OLIVEIRA PESSOA  

DC              MAURO CRISTIANO FREITAS 

BLOCO PMN / SOLIDARIEDADE / PATRI / PR 

PR             CLEOSON SOUZA DA SILVA (Bieco) - Líder 

PATRI      MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA – Vice-líder 

SOLIDARIEDADE JOSÉ WILSON COSTA ARAÚJO (Zeca Pirão) 

PMN FABRÍCIO PEREIRA DA GAMA  

BLOCO PTC / PSD  

PTC LUIS ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR - Líder 

PSD SILVANO OLIVEIRA DA SILVA – Vice-líder 

PSD             PROF. NILDA PAULA 

BLOCO MDB / PHS 

MDB JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS - Líder 

MDB BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA – Vice-líder 

PHS            PABLO FARAH 

MDB          JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE 

BLOCO  PSDB / PSL 

PSDB NEHEMIAS GUEDES VALENTIM – Líder 

PSDB          PAULO QUEIROZ – Vice-líder  

PSDB          MOA MORAES 

PSL             NENÉM ALBUQUERQUE 

BLOCO PSC / PPS 

PSC            JOSÉ MARIA DINELLY - Líder 

PSC            CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO – Vice-líder 

PPS            WELLINGTON PROGÊNIO MAGALHÃES 

BLOCO PDT / PSB 

PSB             IGOR ANDRADE – Líder 

PDT MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO – Vice-líder 

PDT             HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR 

PSB             GLEISSON OLIVEIRA 

BLOCO PCdoB / PT 

PT               AMAURY DA APPD – Líder 

PCdoB        ALTAIR DE LIMA BRANDÃO – Vice-líder  

BANCADA DO PSOL 

PSOL         FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO – Líder 

 ENF. NAZARÉ LIMA – Vice-líder 

 FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA (Dr. Chiquinho) 

BANCADA DO PRB 

PRB IVANILDO LUIZ DE FRANÇA – Líder 

 ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA (TORÉ LIMA) 

                    SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS 

BANCADA DO PP 

PP               JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO 

 



22  
DIÁRIO OFICIAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

CIRCULAÇÃO: 16, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2019. 

ANO XXXVI 

Nº 1855 
 

 

 

 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No vigésimo sexto dia do mês de agosto 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 parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. Em 

seguida, declarou aberta a sessão. Depois, pelo livro de inscrição, o vereador Sargento 

Silvano comentou o avanço dos focos de incêndio na Amazônia. Criticou as tentativas de 

atribuir ao presidente da República a culpa pelo desmatamento na Amazônia. Mencionou 

trecho da Bíblia que afirma: "um reino dividido não prospera" (Mateus 12:25) para 

criticar parte da população brasileira, dizendo serem de esquerda, que torce contra o 

presidente Jair Bolsonaro. Afirmou existirem inclusive os que desejaram a morte do 

presidente. Disse que, se o Brasil continuar dividido o país não prosperará. Atacou a 

repercussão negativa dada pela mídia nacional sobre a conduta do presidente Jair 

Bolsonaro. Em aparte, a vereadora Professora Nilda Paula pediu desculpas por não ter 

concedido aparte ao vereador Toré Lima durante a sessão ordinária do dia 21/08/2019 

(58ª sessão ordinária). Alegou que não percebeu o pedido do vereador. Como próxima 

inscrita para fazer uso da palavra, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima rebateu a fala do 

vereador Sargento Silvano que atribui à esquerda o desejo de morte ao presidente Jair 

Bolsonaro. Como política de esquerda, disse nunca ter presenciado qualquer gesto dos 

parlamentares de oposição pertencentes à bancada do PSOL na Câmara Municipal de 

Belém que investisse contra a vida ou a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Declarou, 

entretanto, ser impossível apoiar um presidente que, dentre outras coisas, defende o fim 

da demarcação de terras indígenas, profere declarações misóginas e racistas 

constantemente. Atribuiu à postura antiambientalista do presidente Jair Bolsonaro o 

incentivo que os ruralistas da Região Norte precisavam para iniciar o movimento 

conjunto visando incendiar áreas da Amazônia e mostrar serviço ao presidente. Inscrito 

para fazer uso da palavra, o vereador Gleisson Oliveira condenou as declarações de 

alguns chefes de estado sobre uma possível internacionalização da Amazônia. Alegou que 

por trás de declarações como estas existem interesses escusos. Também criticou a grande 

repercussão dada pela imprensa nacional, sobretudo a Rede Globo, relativamente ao 

aumento do desmatamento. Apresentou dados sobre o desmatamento referentes aos anos 

de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, indicando índices de desmatamento 

semelhantes aos de 2019. Logo após este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa 

o vereador Amaury da APPD. Depois, declinou de fazer uso da palavra o vereador Zeca 

Pirão. Na sequência, discursou o vereador Paulo Queiroz. Este lamentou a utilização da 

tecnologia para a propagação de tudo que é ruim. Lastimou a propagação, no último final 

de semana, de uma notícia falsa sobre a 23ª feira Pan-Amazônica do Livro. De acordo 

com esta falsa notícia, haveria uma manifestação dentro da Feira em defesa da zoofilia, 

pedofilia dentre outras práticas. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário 

de Liderança. Pela liderança do PSB, Igor Andrade parabenizou o Clube do Remo e o 

Paysandu Sport Club por suas campanhas na série C do campeonato brasileiro de 2019. 

Parabenizou o governador Hélder Barbalho - que esteve em reunião conjunta com o 

Comando Militar do Norte, general Paulo Oliveira, Corpo de Bombeiros e Aeronáutica - 

por tomar para si a responsabilidade de buscar formas de coibir o aumento das queimadas 

no estado do Pará. Registrou seu repúdio ao presidente Jair Bolsonaro, que já no início de 

seu mandato tentou extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Demonstrou preocupação 

com a imagem negativa propagada pelo atual governo em todo o mundo. Pela liderança 

do Governo, Gleisson Oliveira parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém, através do 

prefeito Zenaldo Coutinho, por apresentar no último dia 22/08/2019 o projeto do Hospital 

Público Veterinário de Belém, o primeiro da Região Norte. Segundo informou, a 

construção do Hospital Público Veterinário de Belém está orçada em R$ 1.900.000,00 e 

terá inicialmente a capacidade de oferecer mensalmente 1080 consultas, 210 cirurgias 

oncológicas, 60 cirurgias ortopédicas, 300 serviços de emergência e 630 procedimentos 

de castração. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Pablo Farah distinguiu dois tipos de 

trabalhadores rurais, os que cumprem a lei e os que não cumprem. Defendeu o aumento 

da fiscalização como medida eficaz de combater os criminosos causadores de 

desmatamento. Parabenizou o governador Hélder Barbalho pela iniciativa de intensificar 

a fiscalização e combater de frente o desmatamento. Pela liderança do PSDB, Nehemias 

Valentim falou sobre a diferentes causas do desmatamento. Expressou que queimadas 

sempre existiram e, por esse motivo, deveriam ser recebidas com mais preocupação pelos 

poderosos. Defendeu, entretanto, ser impossível manter a floresta 100% virgem, pois 

existem necessidades locais de plantio para a subsistência. Criticou o que chamou de 

intervenção desrespeitosa por parte de alguns chefes de estado, como a do presidente 

francês Emmanuel Macron. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade -Patriota - PR, 

Zeca Pirão cobrou dos políticos uma postura menos partidária e mais engajada com as 

necessidades da população. Disse ser favorável à construção do Hospital Público 

Veterinário de Belém, mas declarou ser ainda mais importante, em um país onde 70% da 

população não tem acesso a um plano de saúde, a construção de prontos socorros e 

hospitais para atender a quem precisa. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Lulu das 

Comunidades saudou todos os torcedores do Paysandu e se compadeceu dos torcedores 

do Clube Remo pela eliminação deste último após empate no clássico Re-Pa. Encerrado o 

Horário de Liderança, o presidente Amaury da APPD solicitou aos vereadores 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 das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação de Leis e Obras e Urbanismo ao projeto que "denomina de 'Viaduto 

José Augusto Soares Affonso' o viaduto a ser construído e inaugurado próximo à obra do 

BRT na Rodovia Augusto Montenegro e Avenida Independência", de autoria do vereador 

Mauro Freitas, constante do Processo nº 1059/17. Através de Questão de Ordem aprovada 

por unanimidade, o vereador Henrique Soares solicitou a dispensa de leitura, interstício e 

redação final do projeto constante nesta parte da Ordem do Dia. Em seguida, o presidente 

Amaury da APPD requisitou ao vereador Henrique Soares a leitura do requerimento de 

autoria do vereador Pablo Farah, solicitando moção de repúdio à criação do projeto de 

abuso de autoridade, em tramitação no Congresso Nacional. Declinou de fazer uso da 

palavra o vereador Amaury da APPD. Usaram da palavra os vereadores Igor Andrade 

(com aparte do vereador Rildo Pessoa), Sargento Silvano (com apartes dos vereadores 

Rildo Pessoa e Pablo Farah), Toré Lima (com aparte do vereador Pablo Farah) e 

Fernando Carneiro (com aparte do vereador Rildo Pessoa). Posteriormente, o vereador 

Rido Pessoa solicitou a votação no painel eletrônico. Posto em votação, o requerimento 

foi aprovado com oito votos favoráveis, sete contrários e seis abstenções. Justificaram 

seus votos os vereadores Rildo Pessoa e Pablo Farah. Após estas justificativas, o 

presidente requisitou a leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro, 

solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no site romanews.com 

(<https://www.romanews.com.br/>), edição do dia 25/08/2019, intitulada "Obra do Porto 

Futuro em Belém permanece inacabada". Usou da palavra o vereador Fernando Carneiro. 

Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo depois, foi lido o 

requerimento de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando da Câmara 

Municipal de Belém manifestação sobre as queimadas na Amazônia. Através de Questão 

de Ordem, o vereador Mauro Freitas justificou sua ausência do restante da sessão em 

virtude de agenda externa. 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 leitura da matéria em pauta 

nesta parte da sessão. Estando os projetos em pauta suspensos, o presidente Amaury da 

APPD comunicou não haver matéria para apreciação e encerrou a sessão às dez horas e 

cinquenta minutos convocando os vereadores para a sessão ordinária do dia 27 de agosto 

de 2019, em horário regimental. Estavam licenciados os vereadores Émerson Sampaio, 

Neném Albuquerque e Joaquim Campos. Justificaram suas ausências os vereadores 

Adriano Coelho, Fabrício Gama e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: 

Dr. Elenilson, Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Professor Elias, pelo Bloco DC - Avante - 

Podemos; Bieco, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN - Solidariedade - Patriota 

- PR; Lulu das Comunidades, Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo bloco PSD 

- PTC; Celsinho Sabino, Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC - PPS; Altair 

Brandão e Amaury da APPD,  pelo bloco PC do B - PT; John Wayne e Pablo Farah, pelo 

bloco MDB - PHS; Gleisson Oliveira e Igor Andrade, pela bancada do PSB; Nehemias 

Valentim, Moa Moraes e Paulo Queiroz, pela bancada do PSDB; Adriano Coelho e 

Henrique Soares, pela Bancada do PDT; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira 

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

bancada do 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 26 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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. Através de Questão de 

Ordem, o vereador Sargento Silvano justificou sua ausência do restante da sessão. 

Depois, pelo livro de inscrição, Paulo Queiroz manifestou solidariedade à família do 

falecido ente querido do vereador Pablo Farah. Divulgou um pedido para a doação de 

sangue ao vereador Joaquim Campos que fará uma importante cirurgia. Em aparte, o 

vereador Toré Lima endossou a importância da divulgação da campanha para a 

doação de sangue ao vereador Joaquim Campos. Toré lima apontou como uma das 

causas para o agravamento do estado de saúde do vereador Joaquim Campos o fato 

ocorrido na manhã da sexta-feira, dia 23/08/2019, quando um carro entrou no 

estacionamento da Câmara Municipal de Belém - CMB e fez uma curva em alta 

velocidade e por pouco não atropelou sua esposa. A partir daí o vereador Joaquim 

Campos teria apresentado elevado estado de estresse. Toré Lima defendeu ainda a 

instalação de uma cancela na entrada do estacionamento da CMB para proporcionar 

maior controle por parte da Guarda Municipal de Belém - GMB. Em aparte, a 

vereadora Professora Nilda Paula também defendeu maior controle na entrada e saída 

do estacionamento da CMB. Após garantir o tempo de fala do vereador Paulo 

Queiroz, o presidente Mauro Freitas falou sobre a possibilidade da criação de um 

projeto visando a construção de um muro com portão na entrada do estacionamento 

da CMB. Ao retomar a palavra, o vereador Paulo Queiroz defendeu a criação de uma 

sala de entretenimento com jogos para os aposentados da CMB. Como próximo 

inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Rildo Pessoa defendeu a importância do 

contraditório nas discussões políticas. Disse que a CMB nada mais é do que um 

espelho da cidade de Belém. Nesse ínterim, assumiu a presidência o vereador 

Gleisson Oliveira. Sobre as constantes reclamações a respeito da entrada e saída de 

pessoas e veículos do estacionamento da CMB, Rildo Pessoa disse depender somente 

desta Casa a tomada das medidas necessárias para mudar a situação atual. Sugeriu a 

instalação de um sistema de identificação eletrônica na entrada da CMB. Também 

expôs a situação delicada dos cemitérios do município de Belém. Em seguida, o 
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vereador Toré Lima usou da palavra. Este mais uma vez registrou seu agradecimento 

à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém pela inauguração do Núcleo de 

Apoio ao Cidadão - Naci dentro das dependências da CMB. Comunicou sobre a visita 

da imagem de Nossa Senhora de Santa Maria de Belém à CMB na manhã do dia 

28/08/2019. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. 

Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, o vereador Zeca Pirão 

cumprimentou o diretor do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, senhor 

Samuel Aflalo, presente na galeria. Lamentou a divulgação, por algum vereador, de 

vídeos de brincadeiras particulares entre os parlamentares da CMB. Agradeceu ao 

prefeito Zenaldo Coutinho pela atenção dada aos requerimentos dos vereadores 

solicitando serviços de limpeza, operação tapa buraco, recuperação de praças, dentre 

outros. Apesar disso, externou que não deixará de cobrar, fiscalizar e denunciar erros 

na execução de obras da administração do prefeito. Pela liderança do bloco MDB - 

PHS, Pablo Farah, em nome da bancada do PHS, desejou melhoras à saúde do 

vereador Joaquim Campos. Festejou depois o Dia Municipal da Contabilidade. 

Saudou o Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida Moraes - GEPEM, notificando que 

este foi criado há 25 anos por mulheres perseguidas e anistiadas pela ditadura 

instaurada com o golpe militar de 1964 e atende mulheres vítimas de violência. Nesse 

ínterim, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama. Pela liderança do bloco DC 

- Avante - Podemos, Mauro Freitas concedeu aparte ao vereador Rildo Pessoa. Este 

parlamentar parabenizou a Câmara Municipal de Belém pela aprovação do projeto de 

lei que torna a Banda da Guarda Municipal patrimônio de natureza imaterial do 

município de Belém. Propôs ao presidente da CMB, vereador Mauro Freitas, a 

realização de uma sessão especial em homenagem à GMB. Ao retomar a palavra, o 

vereador Mauro Freitas felicitou a diretoria do Círio de Nazaré pelo excelente 

trabalho desenvolvido na organização da maior festa religiosa do Brasil. Demonstrou 

satisfação com a reação do presidente Jair Bolsonaro às manifestações do presidente 

da França Emmanuel Macron. Pela liderança do bloco PSD - PTC, declinou de fazer 

uso da palavra a vereadora Professora Nilda Paula. Pela liderança do PRB, Toré Lima 

parabenizou o vereador Bieco por seu aniversário. Informou que, após a aprovação da 

lei proibindo o uso de canudos plásticos (Processo nº 1131/18), vem sendo 

pressionado pela imprensa e por alguns órgãos para que a lei seja de fato aplicada. 

Disse compreender a legitimidade da cobrança da aplicação da lei, para não ocorrer o 

mesmo que ocorreu à lei que estabelecia o uso de sacolas ecológicas em substituição 

às sacolas plásticas convencionais nos estabelecimentos do município de Belém 

(alterando a Lei nº 8.862, de 03 de agosto de 2011). Esta, apesar de sancionada pelo 

prefeito, na prática jamais foi aplicada. Em aparte, desenvolveu o assunto o vereador 

Pablo Farah. Pela liderança do Governo, o vereador Gleisson Oliveira esclareceu 

notícia divulgada nas rádios de Belém sobre sua suposta participação em um grupo 

do aplicativo WhatsApp chamado "Liga da Justiça" - que estaria cobrando 5 mil reais 

para eleger um Conselheiro Tutelar. Negou qualquer comportamento do gênero. 

Expôs já ter esclarecido o ocorrido às pessoas, assim como registrou um boletim de 

ocorrência na delegacia. Em aparte, Adriano Coelho demonstrou solidariedade ao 

vereador Gleisson Oliveira. Também prestou apoio ao vereador Gleisson Oliveira, o 

vereador Igor Andrade. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos 

parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, 

teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a Questão de Ordem do vereador 

Amaury da APPD justificando sua ausência do restante da sessão em virtude de 

agenda externa. Em seguida, o presidente requisitou ao primeiro-secretário a leitura 

do requerimento de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré Lima solicitando da 

Câmara Municipal de Belém manifestação sobre as queimadas na Amazônia. Após a 

leitura, o presidente registrou a presença do cônego Ronaldo Menezes. Fizeram o 

encaminhamento os vereadores Rildo Pessoa e Fernando Carneiro. Depois, em 

virtude de ter que estar presente no velório de um ente querido, justificou sua 

ausência do restante da sessão o vereador Pablo Farah. Também encaminhou a 

votação o vereador Zeca Pirão. A seguir, devido a agenda externa, justificou sua 

ausência do restante da sessão o vereador Professor Elias. Usaram ainda da palavra os 

vereadores Nehemias Valentim e Toré Lima (com aparte do vereador Fernando 

Carneiro). Posto em votação, o requerimento foi aprovado com dezesseis votos 

favoráveis, dois contrários e três abstenções. Justificaram seus votos os vereadores 

Rildo Pessoa, Enfermeira Nazaré Lima, Dr. Elenílson e Simone Kahwage. 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 leitura da matéria em pauta nesta parte da sessão. Na sequência, 

entrou em discussão única e votação com dispensa de interstício o projeto que 

"Denomina de 'Viaduto José Augusto Soares Affonso' o viaduto a ser construído e 

inaugurado próximo à obra do BRT na Rodovia Augusto Montenegro e Avenida 

Independência", constante do Processo nº 1059/17, de autoria do vereador Mauro 

Freitas. Por meio de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, o vereador Mauro 

Freitas solicitou a votação em bloco e de forma simbólica dos artigos do projeto em 

discussão. Sem demora, o presidente solicitou a leitura do projeto. Após a leitura, este 

foi aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. O presidente Fabrício 

Gama então comunicou a aprovação do projeto que "Denomina de 'Viaduto José 

Augusto Soares Affonso' o viaduto a ser construído e inaugurado próximo à obra do 

BRT na Rodovia Augusto Montenegro e Avenida Independência", constante do 

Processo nº 1059/17, de autoria do vereador Mauro Freitas. Em seguida, o vereador 

Fernando Carneiro informou ter protocolado um requerimento solicitando a entrada 

em pauta de onze projetos de sua autoria que estão há mais de sessenta dias na 

Comissão de Justiça desta Casa. Em virtude de seu pedido ser regimentalmente 

válido, espera não haver indeferimento de seu requerimento. Após esta manifestação, 

o presidente Fabrício Gama convocou os líderes dos partidos para a reunião - às oito 

horas e trinta minutos do dia 02 de setembro de 2019 - em regime de urgência da 

Comissão de Justiça, a fim de definir as matérias para a pauta das sessões. Em 

seguida, não havendo mais matéria em pauta para ser apreciada, encerrou a sessão, às 

dez horas e cinquenta minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão 

ordinária do dia 02 de setembro de 2019, em horário regimental. Estavam licenciados 

os vereadores Émerson Sampaio e Joaquim Campos. Justificaram suas ausências os 

vereadores Henrique Soares e Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: 

Dr. Elenilson, Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Professor Elias, pelo Bloco DC - Avante 

- Podemos; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN - 

Solidariedade - Patriota - PR; Lulu das Comunidades, Professora Nilda Paula e 

Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Celsinho Sabino, Dinelly e Wellington 

Magalhães, pelo bloco PSC - PPS;  Altair Brandão e Amaury da APPD,  pelo bloco 

PC do B - PT; John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB - PHS; Gleisson Oliveira 

e Igor Andrade, pela bancada do PSB; Nehemias Valentim, Moa Moraes e Paulo 

Queiroz, pela bancada do PSDB; Adriano Coelho, pela Bancada do PDT; Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; 

França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do 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 27 de agosto de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

2º Secretário 

___________________________ 

 

ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA.  

No décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove 

horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém sob a presidência do vereador Zeca Pirão. 

Este solicitou aos demais parlamentares que registrassem suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Iniciado o Horário do Expediente, 

pronunciaram-se os vereadores inscritos. Toré Lima comentou estar em pauta na 

Assembleia Legislativa do Pará o pedido de autorização do governo estadual para contrair 

um empréstimo da ordem de 600 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Disse 

ter ficado surpreso, ao assistir ao jornal televisivo Bom Dia Pará deste dia, com o 

posicionamento contrário a este empréstimo da deputada estadual Marinor Brito, ex-

vereadora desta Casa. Informou que 78 milhões de reais daquele montante destinam-se ao 

saneamento em nosso estado. Estranhou que Marinor tenha votado contra esta transação 

no primeiro turno e se declarado contrariamente a ela no segundo turno. Questionou se a 

política do PSOL é fazer oposição pela oposição. Fez notar que Belém tem atualmente 

apenas 7% de sua área urbana com saneamento básico. Informou que, diferentemente do 

que ocorreu em empréstimos feitos por governos anteriores, foi feito um detalhamento da 

destinação destes recursos. Entretanto, ironizou, o PSOL, paladino da verdade, da 

mudança, defensor do trabalhador, do pobre, do menos favorecido, daquele que não tem 

saneamento básico e uma péssima qualidade de água, posiciona-se contrariamente ao 

investimento. Lembrou que o orçamento e o planejamento vigentes não foram feitos pelo 

atual governo – a lei orçamentária foi elaborada ainda pelo governo anterior. Sobrelevou 

que o repasse feito pelo governo federal aos estados sofreu uma redução em torno de 37% 

devido à queda na arrecadação. Justificou que daí advém a necessidade de contrair esse 

empréstimo. Recordou haver a tradição nesta Casa de autorizar os empréstimos solicitados 

pela Prefeitura porque estes recursos serão investidos na cidade. Além disso, acrescentou, 

há a fiscalização não apenas dos parlamentares, mas também do Tribunal de Contas. 

Reiterou ter ficado surpreso com a postura da deputada Marinor Brito. Tratou depois da 

exoneração, publicada hoje no Diário Oficial da União, do superintendente do IBAMA no 

Pará, dizendo não entender as medidas tomadas por este governo. Em aparte, manifestou-

se o vereador Mauro Freitas. Findo este pronunciamento, o vereador Mauro Freitas 

assumiu a presidência da Mesa. Subiu então à tribuna o vereador Igor Andrade e referiu-se 

à matéria exibida neste dia pelo jornal televisivo Bom Dia Pará denunciando que um 

buraco na Rua Cipriano Santos está atrapalhando o trânsito e colocando em risco as 

pessoas que ali circulam. Disse ser isto verdadeiro, mas alertou que o buraco fora feito por 

um morador do bairro, que rasgou a rua para fazer passar uma tubulação da fossa de sua 

casa para jogar no canal. Este morador, continuou, colocou depois no buraco aberto um 

cimento de baixa qualidade, que não resistiu, não sendo a PMB culpada pela ocorrência. 

Reconheceu ser necessário realizar obras na Rua Cipriano Santos – recapeamento, 

alteamento, reparo nos canais, além de solucionar o problema dos alagamentos, que ainda 

são frequentes devido à não conclusão da macrodrenagem do Tucunduba. Informou já ter 

tratado a respeito com o prefeito Zenaldo Coutinho e que o vereador Mauro Freitas já se 

reuniu com as lideranças comunitárias da localidade com o mesmo objetivo. Quanto à 

macrodrenagem do Tucunduba, lembrou já de ter solicitado a realização de uma sessão 

especial, que foi aprovada, para a qual o governo estadual será convidado. Espera que, 

assim, estabeleçam-se prazos aos moradores para a conclusão e para a licitação do terceiro 

trecho da obra. Expressou que não se pode culpar a Prefeitura de Belém por todas as 

mazelas que atingem a área, referindo que diariamente a PMB, com o carro de entulho, faz 

a limpeza do canal, mas sempre o lixo é ali jogado novamente. Afirmou que o caminhão 

do hidrojato está constantemente fazendo a desobstrução de bueiros e valas na Cipriano 

Santos, testemunhando que, na última limpeza, um capacete fora retirado de um buraco. 

Defendeu que se faça um trabalho educacional junto aos moradores para que haja 

colaboração da população com a limpeza da cidade. Tratou depois da possibilidade da 

volta da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras – CPMF 

aventada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e noticiada neste dia pelo jornal 

televisivo Bom Dia Brasil. A este respeito, deixou seu apreço ao governador Hélder 

Barbalho que, em entrevista ao canal por assinatura GloboNews, perguntado sobre o tema, 

foi enfático e preciso ao afirmar que o Brasil já tem muitos impostos, sendo necessário um 

controle maior dos gastos do governo, ao invés de sobrecarregar ainda mais a população. 

Repercutiu a declaração de Paulo Guedes de que, se o novo velho imposto for aprovado, 

há a intenção de reduzir progressivamente a carga tributária sobre novas contratações 

trabalhistas. Manifestou o desejo de que um deputado federal propusesse ao ministro que 

se fizesse primeiro a redução da carga tributária para somente depois criar a nova CPMF. 

Avaliou que o ministro da economia pretende primeiro onerar ainda mais a economia para 

depois diminuir a carga tributária e estimular a geração de emprego. Questionou o motivo 

para não se fazer o contrário. Recordou que, durante a campanha, Bolsonaro afirmava que 

não faria a política do toma lá dá cá. Entretanto, atestou, para aprovar a pseudorreforma da 

Previdência, submeteu-se ao toma lá dá cá dos antigos governos liberando emendas 

parlamentares aos deputados federais. Concluiu que se trata da velha política novamente 

implantada no governo federal, fantasiado de novo. Destacou a inconstância e 

inconsistência de Jair Bolsonaro, que fala uma coisa pela manhã e à noite a desmente. 

Considerou não haver sensatez e responsabilidade no discurso de Bolsonaro, que parece 

brincar de ser presidente da República. Advertiu que precisamos de seriedade e 
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responsabilidade, mas vê o presidente agir incisivamente somente quando defende seus 

parentes. Em aparte, manifestou-se o vereador Sargento Silvano. Zeca Pirão lamentou que, 

já há algum tempo, não haja divulgação pública – por áudio ou vídeo - das sessões 

parlamentares desta Casa e das atividades aqui desenvolvidas. Discordou do 

posicionamento de Toré Lima, expresso anteriormente, dizendo que Marinor Brito opôs-se 

apenas à destinação de 10 milhões de reais para gastos com propaganda do montante do 

empréstimo pretendido pelo governo do estado junto à Caixa Econômica Federal. Afirmou 

que a deputada queria saber a destinação do restante do dinheiro, tal como fora 

especificado em relação aos gastos com saneamento, não sendo contrária ao empréstimo. 

Ressaltou a importância da construção de um centro de diagnósticos no município de 

Belém, salientando que o povo não tem dinheiro para pagar por exames – uma vez que lhe 

faltam recursos até para os gastos com alimentação. Assegurou que, com a construção 

deste centro, muitas vidas seriam salvas, pois muitos morrem por não haver informação 

sobre seus problemas de saúde. Observou que assuntos importantes como esse, que são 

discutidos aqui, não chegam até os cidadãos. Referiu que sempre anda nas ruas de Belém 

fiscalizando, verificando os problemas que afligem a população, acionando e cobrando as 

autoridades responsáveis. Contou já ter ligado para o prefeito Zenaldo Coutinho às três e 

quarenta da manhã. Este atendeu e ainda brincou dizendo-lhe que não era o único a 

acordar cedo. Relatou ter ido ao Paraíso dos Pássaros e ao Conjunto Providência, visitando 

de surpresa as unidades de saúde dessas localidades. No Conjunto Providência, às duas e 

meia da tarde, verificou que a dentista não estava presente e ligou imediatamente para o 

prefeito Zenaldo Coutinho. Chegou às três da tarde no posto de saúde do Paraíso dos 

Pássaros e, novamente, a dentista não se encontrava. Perguntou-se então em quantos 

postos de saúde ocorre o mesmo, com as pessoas indo após o almoço e recebendo a 

justificativa de que haveria apenas os atendimentos com hora já marcada. Reportou que, 

nos casos citados, o prefeito imediatamente tomou providências, entrando em contato com 

os diretores das unidades de saúde. Expressou ser esse o dever do Executivo, cobrar dos 

funcionários que estejam falhando, enquanto os vereadores têm o dever de fiscalizar. 

Atestou não deixar nada para depois – faz a fiscalização e, encontrando falhas, liga 

imediatamente para o prefeito. Atestou que, em todas estas ocasiões, Zenaldo o atendeu e 

tomou providências, por se tratar de um assunto sério que influencia diretamente a 

população da cidade. Sobrelevou a necessidade de realizar audiências públicas, com os 

vereadores indo aos bairros, às comunidades, para saber das necessidades e problemas que 

afligem o povo. Pediu ao presidente Mauro Freitas que faça estas audiências, sugerindo 

que sejam realizadas de dez em dez dias nos bairros de Belém, para discutir os problemas 

locais. Lembrou de ter realizado 38 audiências públicas durante o período em que foi 

presidente da CMB. Externou que o prefeito à época era contrário a elas e mandava sua 

tropa, cerca de cem pessoas, para atrapalhar a reunião. Entretanto, devido à postura firme 

adotada, enfrentavam o prefeito e seus assessores com educação e a reunião saía. Reiterou 

ser necessário estar do lado do povo, ouvi-lo, pois embora não possam resolver os 

problemas de toda população, poderão corrigir muitos erros e situações que a afligem. 

Findo o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. O vereador Pablo 

Farah comunicou que se ausentaria da sessão para fazer um exame, mas retornaria 

posteriormente. Pela liderança da bancada do PRB, Toré Lima observou que será votado 

nesta sessão o requerimento de sua autoria solicitando que esta Casa considere Persona 

Non Grata o árbitro de futebol Leandro Pedro Vuaden, que apitou o último jogo entre 

Náutico e Paysandu, prejudicando o clube paraense. Referiu que na Assembleia 

Legislativa do Pará está sendo feita a mesma coisa. Protestou ser este um momento de 

união entre os paraenses, pois há uma orquestração entre os demais clubes para deixar 

nosso futebol de fora das competições nacionais, pois não querem vir jogar no norte do 

Brasil. Declarou ter havido no último jogo entre Náutico e Paysandu um erro de direito e 

um erro de fato. O erro de fato decorre de má interpretação, enquanto o erro de direito 

advém de não se atentar à regra explícita. Lembrou que um jogo entre Ponte Preta e 

Aparecidense (pela primeira fase da Copa do Brasil de 2019) foi anulado devido a um gol 

irregular e o mesmo pode ocorrer ao jogo entre Náutico e Paysandu. Testificou ser 

importante aprovar o requerimento não apenas para o Paysandu, mas para dar uma 

resposta aos que discriminam o futebol e o torcedor paraense. Conclamou os torcedores 

bicolores a invadir o Mangueirão na noite deste dia para apoiar o Paysandu no jogo contra 

o Bragantino, válido pela Copa Verde. Lembrou que o Papão é bicampeão deste torneio e 

assegurou que o será mais uma vez. Pela liderança do bloco PSD – PTC, Sargento Silvano 

manifestou sua revolta pela Justiça do Pará ter concedido alvará de soltura a Jefferson 

Roger Maciel Barata, motorista de aplicativo que atropelou intencionalmente e matou o 

lutador de MMA Rodrigo Goiano Lima. Avaliou que Jefferson Barata circulando 

livremente nas ruas é uma ameaça viva à população. Opinou que o problema da segurança 

pública não está na polícia, pois esta faz um trabalho brilhante, está naqueles que julgam e 

usam de misericórdia e benevolência com assassinos cruéis, doentes mentais perturbados, 

que matam e ficam impunes em uma sociedade desigual. Deu condolências à família de 

Michel Trator – cabo da Polícia Militar, lutador do UFC, destaque nacional e irmão de 

criação de Rodrigo Goiano Lima. Expôs que se sente no país da injustiça, um país onde o 

crime prevalece e o Poder Judiciário é com isso conivente. Pediu que se mandasse prender 

novamente Jefferson Barata. Lucubrou que muitos crimes de vingança ocorrem no Brasil 

porque os assassinos são soltos. Ressaltou não querer vingança, mas justiça, porque um 

assassino como Jéfferson Barata não pode ficar à solta. Pela liderança da bancada do PSB, 

Igor Andrade declarou seu apoio ao requerimento solicitando que Leandro Pedro Vuaden 

seja considerado Persona Non Grata pela CMB. Expressou que este profissional da 

arbitragem esportiva colecionou, durante sua carreira, episódios polêmicos. Repercutiu 

que os comentaristas esportivos em todos os canais de televisão, fechada ou aberta, foram 

unânimes em dizer que ele cometeu um equívoco ao marcar o pênalti contra o Paysandu 

no final do último jogo contra o Náutico. Considerou que isso ocorreu como parte de um 

complô para tirar os clubes paraenses da disputa do campeonato da Série C, não tendo sido 

um erro de arbitragem, mas uma ação proposital. Afirmou que o mesmo ocorreu com o 

pênalti marcado no último minuto do jogo entre Juventude e Ypiranga, que levou à 

eliminação do Clube do Remo do torneio. Disse ter certeza de que a CMB agiu 

corretamente ao aprovar a nota de repúdio à CBF e à comissão de arbitragem por estes 

fatos e que também é correto declarar Persona Non Grata o senhor Leandro Pedro 

Vuaden. 6Externou que o Paysandu merecia o acesso à série B, mas, infelizmente, os 

jogos não estão sendo decididos pelos jogadores, e sim por influências externas. Avaliou 

que a CMB, ao fazer esta discussão e posicionar-se, mostra estar atenta a um debate que 

mexe com o brio e o sentimento de todos os paraenses. Ponderou que não se deve brincar 

com as torcidas de Remo e Paysandu, julgando que a CBF desrespeita estas duas 

agremiações. Avaliou que elas mereciam disputar o campeonato da Série B em 2020, mas, 

por influências externas e também por falta de apoio da Federação Paraense de Futebol, 

amargarão mais um ano na Série C. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa a 

vereadora Simone Kahwage e o vereador Mauro Freitas subiu à tribuna, manifestando-se 

pela liderança do bloco DC – Avante – Podemos. Este parabenizou os parlamentares pela 

aprovação - no dia anterior, em sessão extraordinária - do projeto de autoria da Prefeitura 

Municipal de Belém estabelecendo gratificação para 37 funções da Secretaria Municipal 

de Educação – Semec. Observou que a ampliação do Fundo Eleitoral é outro assunto em 

destaque nas discussões desta Casa, posicionando-se contrariamente a esta medida. 

Defendeu a unificação das eleições, opinando que os parlamentares federais paraenses 

poderiam assumir esta bandeira. Referiu que o presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia, se manifestou contrariamente a esta unificação nas eleições de 2022 porque 

isto daria aos vereadores e prefeitos dois anos adicionais de mandato. Estimou ser muito 

alto o custo de uma eleição e a unificação em 2022 já geraria grande economia. Entretanto, 

julgou, os deputados federais não darão dois anos adicionais de mandato a vereadores e 

prefeitos porque preferem dá-los a si mesmos e aos deputados estaduais fazendo 

posteriormente a unificação. Classificou esta forma de agir como absurda, embora saiba 

que as coisas funcionam desse modo. Considerou, porém, importante vir à tribuna e tratar 

deste assunto para que a população saiba o que ocorre. Acrescentou ser vantajosa a 

unificação das eleições porque isto também evitaria que os políticos recém-eleitos já 

tivessem que pensar na outra eleição, forçados por este sistema famigerado. Poderiam 

assim dedicar-se a trabalhar para a população. Lamentou que os deputados federais 

perdessem a oportunidade de unificar logo as eleições em 2022, pois haveria assim um só 

custo eleitoral e eliminar-se-ia o carreirismo político - os mandatos seriam cumpridos 

integralmente a cada pleito. Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima lamentou a 

perda do grande ambientalista, professor Camilo Viana. Recordou que ele, desde a década 

de 80, fazia o bom combate em favor da Amazônia e contra os grandes projetos, que hoje 

sabemos serem nocivos para nossa região. Pontuou depois que a Constituição Federal de 

1988, em seu preâmbulo, prevê e assegura os direitos sociais, os direitos individuais, a 

liberdade, a igualdade e a justiça. Referiu que, na sessão ordinária do dia anterior, o 

vereador Sargento Silvano, de uma forma equivocada e infeliz, reportou-se às pessoas 

LGBT como aberrações da natureza. Estabeleceu que, quando os políticos vão pedir voto, 

não distinguem se o eleitor é LGBT ou não e todos contribuem com os salários recebidos 

pelos parlamentares. Aditou que os homossexuais também são pessoas, seres humanos. 

Deixou então seu repúdio ao pronunciamento do vereador Silvano, informando que o 

Brasil é o país onde mais se matam pessoas LGBT e não se pode estimular a violência, a 

homofobia e o preconceito. Afirmou depois que a deputada estadual Marinor Brito, com 

sua história de luta por nosso estado, sempre se mostrou coerente. Expôs que, neste dia - 

na entrevista que concedeu ao jornal televisivo Bom Dia Pará, na TV Liberal - ela 

esclareceu que, quanto ao empréstimo que o governo estadual tomaria junto à Caixa 

Econômica Federal, criticara inicialmente a falta de informação quanto à destinação do 

dinheiro. Posteriormente, porém, o governador Hélder Barbalho retomou o projeto e 

acrescentou essas informações. Marinor Brito então se posicionou contrariamente ao 

governo estadual destinar parte desse dinheiro à propaganda devido ao momento de crise 

por que passamos. Alertou ser necessário fazer a leitura correta das situações para não 

colocar, injustificadamente, uns contra os outros. Ressaltou que Marinor Brito sempre 

primou pela busca da transparência em todos os cargos que ocupou. Finalizou seu 

pronunciamento solicitando que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma ao professor Camilo Viana. O vereador Mauro Freitas reassumiu então a 

presidência da sessão e registrou a presença em plenário do ex-vereador desta Casa, Josias 

Higino. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a 

Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feito então um minuto de silêncio pelo falecimento 

do médico, ecologista e ambientalista Camilo Viana, ocorrido no dia anterior devido a 

complicações renais, atendendo ao pedido da vereadora Enfermeira Nazaré Lima, 

reforçado pelo vereador Rildo Pessoa. O vereador Mauro Freitas aproveitou o ensejo e 

estendeu esta homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, nos 

Estados Unidos. O vereador Fabrício Gama pediu então que fosse feita em momento 

oportuno uma homenagem ao vereador Nehemias Valentim, aniversariante neste dia, 

havendo a aquiescência da Mesa quanto a este pedido. Fez-se posteriormente a leitura do 

requerimento do vereador Toré Lima solicitando que o senhor Leandro Pedro Vuaden, 

árbitro da partida de futebol entre Náutico e Paysandu ocorrida em 08/09/2019, seja 

considerado Persona Non Grata para o município de Belém. Fizeram o encaminhamento 

os vereadores Fabrício Gama, Toré Lima, Zeca Pirão, Sargento Silvano (assumindo neste 

ínterim a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama) e Rildo Pessoa, que solicitou 

votação nominal. Na votação, não houve quórum e o vereador Toré Lima solicitou que se 

informasse oralmente o nome dos vereadores presentes, o que foi atendido pela Mesa. 

Estavam então presentes os vereadores Amaury da APPD, Altair Brandão, Dr. Chiquinho, 

Enfermeira Nazaré Lima, Toré Lima, Zeca Pirão, Marciel Manão, Bieco, Rildo Pessoa, 

José Dinelly, Igor Andrade, Professora Nilda Paula, Sargento Silvano, Simone Kahwage, 

Fabrício Gama e John Wayne. O presidente Fabrício Gama encerrou posteriormente a 

sessão às dez horas e quarenta minutos. Justificaram suas ausências os vereadores 

Émerson Sampaio, Blenda Quaresma e Paulo Queiroz. Estavam licenciados os vereadores 

França, Adriano Coelho, Fernando Carneiro e Joaquim Campos. Estiveram presentes os 

vereadores: Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco, 

Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - 

PR; Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; José Dinelly, pelo 

bloco PSC – PPS; Amaury da APPD e Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT; John 

Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson e Igor Andrade, pela bancada do 

PSB; Moa Moraes, pela bancada do PSDB; Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela 

bancada do PSOL; Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Neném 

Albuquerque, pelo PSL. 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 11 de setembro de 2019. 

Ver. MAURO FREITAS 

Presidente 

Ver. JOHN WAYNE 

1º Secretário 

Ver. EMERSON SAMPAIO 

2º Secretário 

___________________________ 
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