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CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  

 
 ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS 

ORDINÁRIOS DO 1º PERÍODO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
DA 18ª LEGISLATURA E LEITURA DA MENSAGEM DO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR ZENALDO RODRIGUES 
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No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dezoito minutos, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Belém para esta sessão solene. Inicialmente o Mestre de Cerimônias convidou a compor a Mesa os 
excelentíssimos senhores (as): vereador Mauro Cristiano Freitas (presidente da CMB), Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior 
(prefeito de Belém), Orlando Reis (vice-prefeito de Belém), vereador Toré Lima (1º secretário da CMB), vereadora Marinor Brito, 
vereador Dr. Elenílson e o comandante Batista Santos (representando o Comando do 4º Distrito Naval). Em seguida, o mestre de 
cerimônia convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, o Hino Nacional Brasileiro executado pela Banda Sinfônica da Guarda 
Municipal de Belém. Posteriormente, o vereador Mauro Freitas assumiu a presidência da Mesa e declarou aberta a sessão, 
saudando a todos os presentes. Pediu então ao vereador Gleisson Silva que assumisse a presidência da Mesa e subiu à tribuna. 
Destacou 2017 como um dos anos mais produtivos para a Câmara Municipal de Belém pela quantidade de projetos discutidos e 
aprovados. Considerou que o ano de 2018 afigura-se como mais difícil para a atividade legislativa - em todos os níveis, federal, 
estadual ou municipal - por ser um ano eleitoral em que os parlamentares veem-se envolvidos nas campanhas políticas. Pediu 
então aos demais vereadores deste parlamento que não permitam que as atividades de campanha prejudiquem o trabalho 
legislativo, mantendo a produtividade da CMB neste período. Avaliou que isto não será fácil porque os partidos políticos que 
compõem este parlamento participarão das eleições, formando as coligações que disputarão o próximo pleito. Externou que, 
entretanto, é mais importante atender às necessidades do povo. Desejou boa sorte aos vereadores da Casa que concorrerão 
nestas eleições, dizendo ter certeza de que muitos destes serão eleitos. Agradeceu a todos os parlamentares da CMB pelo 
trabalho desenvolvido ao longo do ano passado e asseverou que cumprirá seu papel de conduzir as atividades desta Casa de 
forma limpa e democrática. Desejou ao prefeito Zenaldo Coutinho, em nome dos vereadores de Belém, cada vez mais sorte, 
julgando que este assumiu a gestão municipal durante a maior crise da história nacional. Finalizou seu pronunciamento 
manifestando confiança na capacidade de condução do Município pelo atual gestor e reassumiu posteriormente a presidência da 
Mesa. O mestre de cerimônia pediu então ao vereador Gleisson Silva que permanecesse compondo a Mesa e registrou a 
presença dos vereadores Rildo Pessoa, Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão, Zeca Pirão, Gustavo Sefer, Lulu das 
Comunidades, Sargento Silvano, Joaquim Campos, Igor Andrade, Celsinho Sabino, José Dinely, Adriano Coelho, Émerson 
Sampaio, Altair Brandão, Henrique Soares, Moa Moraes, França, Wellington Magalhães e Amaury da APPD. Justificou depois a 
ausência da vereadora Simone Kahwage. O presidente Mauro Freitas informou, em seguida, que, dando prosseguimento à 
sessão, os líderes dos blocos partidários que compõem a CMB pronunciar-se-iam da tribuna. Assumiu então a palavra o vereador 
Rildo Pessoa, pelo bloco PSDC – Avante, e saudou os presentes, fazendo uma saudação especial ao prefeito Zenaldo Coutinho 
pelo grande desafio assumido por este de conduzir a cidade de Belém. Agradeceu aos funcionários da Casa, que não medem 
esforços para fortalecer os mandatos dos vereadores, atendendo-os sempre de forma atenciosa e respeitosa. Saudou também 
aos demais servidores públicos municipais, dentre eles os secretários municipais presentes à sessão. Externou que Belém não 
depende apenas do prefeito Zenaldo Coutinho ou dos secretários e servidores municipais: a cidade é uma somatória de todas as 
pessoas, de todos os cidadãos que fazem sua parte. A cidade não é composta somente por prédios e ruas, ela é feita 
principalmente pelas pessoas que nela vivem. Assim, quando todos atuam conjuntamente, constrói-se uma cidade melhor. Em 
seguida, agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho pela construção de mais uma escola infantil no Bairro do Bengui, atendendo a 
uma solicitação que fez da tribuna deste plenário. Expôs que algumas ruas da cidade demandam manutenção, mas disse ter 
certeza de que o prefeito, à frente de sua equipe, atenderá a esta necessidade. Concluiu dizendo que se deve dar atenção 



especial à orla de Icoaraci, a área da cidade que mais agrega restaurantes em Belém, gerando recursos e empregos. Usou 
posteriormente da palavra a vereadora Marinor Brito, representando o PSOL, e saudou o prefeito Zenaldo Coutinho, o público e as 
demais autoridades presentes. Lembrou que esta sessão tem por objetivo maior apresentar a mensagem anual do executivo 
municipal à CMB e que o Regimento Interno desta Casa prevê que ela seja entregue antecipadamente aos vereadores de Belém. 
Assim sendo, estes poderiam posicionar-se, fazer comentários, contribuir ou dar sugestões por ocasião de sua apresentação. 
Infelizmente, expressou, isto não será possível porque os parlamentares não tiveram acesso com antecedência à mensagem e 
também devido à forma de funcionamento da sessão adotada pela Mesa. Lembrou que neste ano serão renovados o Plano 
Diretor do Município de Belém e o Código Tributário, afirmando não querer que se incorra no mesmo erro vivenciado nos anos 
anteriores, quando o debate democrático sobre questões estratégicas e importantes para a cidade foi prejudicado pela falta de 
elementos técnicos. Comentou que, no dia dezoito de janeiro passado, foram editadas pela Prefeitura de Belém duas portarias 
ilegais. Uma destas, que estabelecia a suspensão do pagamento dos salários de 240 professores lotados na Secretaria Municipal 
de Educação, já foi revogada. Informou que a bancada do PSOL entrou com ação, que está tramitando na Justiça, pedindo a 
revogação da outra portaria, que estabelece o aumento do IPTU travestido de nomenclaturas técnicas. Esclareceu que não faz 
oposição por oposição, mas levanta questões que são importantes para o interesse da cidade. Opinou que a PMB deve enviar a 
esta Casa projetos completos, com os devidos levantamentos técnicos e audiências públicas realizadas. Afirmou, em nome da 
bancada do PSOL, que o mais importante neste momento é não apenas revogar as portarias, mas fazer com que as políticas de 
educação, saúde, resíduos sólidos, transporte, cultura e lazer possam começar a aparecer na cidade, servindo aos interesses 
reais da população. Acrescentou terem comunicado à Prefeitura a existência de vários problemas no âmbito da administração, 
como creches fechadas e escolas municipais em más condições de funcionamento, mas não obtiveram resposta. Asseverou que 
continuarão seu trabalho de fiscalização, o que é um dever, porque foram eleitos e ganham um salário para isso, sempre 
prestando contas de seus mandatos à população. Externou, como cidadã e vereadora de Belém, ter o dever de desejar ao prefeito 
Zenaldo uma boa gestão, para que a cidade saia dos alagamentos e transtornos, o BRT seja concluído, a macrodrenagem da 
Estrada Nova seja realizada, para que as obras anunciadas ao longo dos anos sejam finalizadas. Desejou aos servidores públicos 
muita luz e energia e que estes sejam valorizados e respeitados, tenham suas necessidades atendidas para que possam realizar 
um bom trabalho. Findo este pronunciamento, o presidente Mauro Freitas agradeceu e prestou homenagem à Banda de Música 
da Guarda Municipal de Belém, sempre presente nos eventos realizados nesta Casa. Convidou posteriormente a também compor 
a Mesa o vereador John Wayne, vice-presidente deste Poder. Assumiu depois a palavra, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, o 
vereador Igor Andrade e manifestou ter muita satisfação em defender a atual gestão municipal. Observou que, apesar da crise que 
atinge o país inteiro, o prefeito Zenaldo Coutinho - com muita coragem, maestria e sabedoria – tem sabido conduzir Belém, 
obtendo bons resultados. Comparou que, em outros municípios, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam em horário 
reduzido ou estão sendo fechadas e há atrasos no pagamento dos salários do funcionalismo municipal. Em Belém, os 
vencimentos dos servidores municipais estão sendo pagos em dia, as UPA estão funcionando, há obras de asfaltamento e 
drenagem sendo realizadas. Ademais, o BRT será concluído, a macrodrenagem da Estrada Nova também o será, assim como a 
da Travessa Três de Maio, e o elevado da Avenida Augusto Montenegro será finalizado. Expôs que isto lhe dá coragem para subir 
à tribuna e defender esta gestão, pois o nome do prefeito Zenaldo não aparece em nenhum dos escândalos de corrupção, neste 
mar de lama que vivenciamos no país. Lembrou que recentemente a PMB entregou à população a UPA da Terra Firme, será 
reformado o HPSM do Guamá (já tendo sido reformado, exclusivamente com recursos municipais, o HPSM Mário Pinotti) e o 
Hospital Samaritano foi comprado para funcionar como hospital de retaguarda. Além disso, o número de equipes completas da 
Estratégia Saúde da Família aumentou de vinte e seis, no começo do mandato do prefeito Zenaldo, para mais de cem atualmente. 
Reconheceu que há dificuldades, como toda administração enfrenta, mas temos um prefeito que age com responsabilidade e 
trabalha de cabeça erguida. Finalizou sua participação reiterando seu apoio e de sua bancada à atual gestão municipal. Subiu à 
tribuna em seguida, representando o bloco PMDB – PHS, o vereador Joaquim Campos e disse ficar em situação delicada porque 
em seu trabalho como repórter e apresentador de programa de televisão tem que mostrar os problemas da cidade e na Câmara 
Municipal de Belém, como vereador, tem que entendê-los. Informou que viaja muito pelo país e tem testemunhado que todas as 
prefeituras e governos estaduais estão com o pires na mão, carentes de recursos. Avaliou que a destruição provocada pelos que 
saquearam o Brasil levou a esta situação de penúria, mas agora estamos entrando na linha e é necessário que esta recessão 
termine o mais rápido possível. Disse que temos o sério compromisso de extirpar de vez esta corja de saqueadores que quebrou a 
Petrobrás e o BNDES. Revelou que será candidato a deputado federal neste pleito e um de seus principais objetivos é trazer para 



o Pará a Segunda Esquadra da Marinha do Brasil, o que propiciará a geração de mais de vinte e cinco mil empregos diretos. 
Poderá então ser montado um parque naval capaz de exportar embarcações, com a instalação de uma usina siderúrgica. Usou da 
palavra em seguida o vereador Igor Normando, também representando o bloco PMDB – PHS, e saudou a todos os vereadores, 
autoridades presentes e o público em geral. Ponderou que a população espera dos parlamentares ações efetivas que levem à 
mudança da cultura política existente no Brasil. Os vereadores devem dar o exemplo à sociedade, mostrando ao que vieram e por 
que aqui estão. Mostrar que, apesar das posições antagônicas, é possível travar o bom debate, trazendo para a CMB os 
problemas da cidade e assim estes possam ser solucionados. Pontuou que deve ser feito um debate maduro e propositivo, que 
construa alternativas. Considerou que vivemos no país atualmente um momento ímpar: o que ocorreu anteriormente não honrou a 
política e sociedade brasileira, mas o que podemos construir daqui para frente pode ficar de legado para as futuras gerações. 
Expôs que os parlamentares têm a chance de limpar a política nacional, mas isto só acontecerá se for construída uma nova forma 
de fazê-la, em um ambiente renovado, sem clientelismo, toma lá dá cá ou corrupção. Toré Lima, pela bancada do PRB, 
cumprimentou os vereadores, autoridades e o público presente. Destacou que este é um ano de eleições, importante para todos 
os cidadãos brasileiros. Lembrou que neste ano será realizada, pela primeira vez no Município de Belém, uma licitação para 
definir as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo por ônibus na cidade – estabelecida por um projeto de lei 
aprovado nesta Casa. Isto permitirá – por exigência contratual - a climatização dos coletivos urbanos em nossa capital. Julgou 
também relevante a conclusão de algumas obras como a macrodrenagem da Estrada Nova e da Bacia do Tucunduba (em 
parceria com o Governo Estadual). Comentou que no HPSM Mário Pinotti, houve grande melhoria no atendimento à população, 
parabenizando o diretor geral daquela casa de saúde, senhor Samuel Aflalo, por este êxito. Pronunciou-se posteriormente o 
vereador Adriano Coelho, pelo bloco PDT – PSL, e parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pelos avanços obtidos em sua gestão 
na área da Saúde, parabenizando também o secretário municipal de Saúde, senhor Sérgio Amorim. Estendeu seus cumprimentos 
ao presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro Freitas, pela boa condução e grande quantidade de projetos 
aprovados na última sessão legislativa. Externou que fazer parte de um parlamento que foi reconhecido como um dos mais 
atuantes do país o engrandece. Parabenizou também os demais vereadores que, assim como o executivo municipal, estão 
empenhados em fazer com que nossa cidade evolua e cumprem o papel para o qual foram eleitos. Desejou melhores dias a nossa 
cidade e à CMB, informando que também será candidato nesta eleição, mas cumprirá com seu mandato, dando andamento aos 
projetos em trâmite nesta Casa. Émerson Sampaio, pelo PP, saudou os vereadores, demais autoridades e o público presente. 
Comentou que neste ano a missão do executivo municipal, assim como a da CMB, será muito árdua. Avaliou que o ano de 2017 
foi terrível para a gestão municipal e para os vereadores de Belém. A cobrança foi muito grande devido à grave crise que atinge o 
país, a maior de sua história – crise ética, política, moral e financeira. Avaliou que os dezenove vereadores em primeiro mandato 
nesta Casa foram eleitos pelo voto da esperança. Esperança de que algo possa mudar na cidade. Representam a esperança do 
povo e, por isso, são fortemente cobrados. Ressaltou que as pessoas, muitas vezes, não sabem a função e as limitações de um 
vereador. Acham que este tem poder para asfaltar, construir, fazer obras, o que não é verdade. Reafirmou seu apoio, e o de seu 
partido, à atual gestão municipal no ano de 2018. Em relação à CMB, disse que, acima de tudo, é preciso manter o respeito mútuo 
entre os parlamentares. Externou que os membros desta Casa cobram e criticam, mas apóiam o que é benéfico à cidade e ao 
povo. Neste ano que se inicia, continuarão com esta mesma postura. Findo este pronunciamento, o presidente Mauro Freitas 
comunicou à plenária que, devido às reformas em andamento no prédio da CMB, as sessões ordinárias da semana vindoura estão 
suspensas e serão retomadas a partir do próximo dia 19 de fevereiro. Ocorreu em seguida a apresentação da Banda de Música 
da Guarda Municipal de Belém. Posteriormente pronunciou-se o vereador Sargento Silvano, representando o bloco PSD – PTC, e 
saudou os vereadores, autoridades e o público presente. Disse que este ano traz muitos desafios, sendo o maior deles a situação 
da segurança pública. Lamentou o assassinato de tantos policiais em nossa cidade. Pediu ao prefeito Zenaldo Coutinho que olhe 
mais pela Guarda Municipal de Belém, destacando que esta tem muito a ajudar nesta guerra que vivemos. Reiterou seu 
compromisso com a população de Belém, que sofre, luta e quer uma cidade melhor. Desejou depois que Deus abençoasse a 
todos e que este seja um ano frutífero. Posteriormente, o presidente Mauro Freitas solicitou ao prefeito Zenaldo Coutinho que 
fizesse uso da tribuna para encaminhar sua mensagem aos vereadores e ao povo de Belém. Este saudou os membros da Mesa, 
os vereadores e demais autoridades, convidados e o público presente. Comentou sobre a homenagem feita pela CMB ao 
jornalista Eládio Malato antes desta sessão, dando seu nome ao novo espaço reservado à imprensa no Salão Plenário Lameira 
Bittencourt. Considerou que não poderia ser feita uma escolha melhor para nomear a janela que permite acesso completo ao que 
acontece nas sessões desta Casa, de forma transparente e aberta. Recordou que Eládio cumpriu com dedicação e talento o papel 



que lhe cabia como jornalista: lidando com a informação disponível, contando com recursos rudimentares e trabalhando ainda de 
forma quase artesanal, cumpriu a missão de informar a verdade. Tornou-se assim referência nesta contemporaneidade em que há 
os profissionais da comunicação, mas há também os milhões de comunicadores que, utilizando-se do telefone celular e de outros 
recursos tecnológicos, processam e repassam informações. Ocorre deste modo, por vezes, a multiplicação de informações ruins, 
equivocadas e mal trabalhadas, muitas delas originadas da má-fé e de interesses escusos. Avaliou que quando a CMB faz esta 
homenagem a Eládio Malato certamente é para que todos tenham a inspiração de buscar a verdade do fato acontecido e a 
comunicação aconteça de maneira correta. Ressalvou que há hoje muitos profissionais da comunicação que agem com 
probidade, honestidade e responsabilidade. Assim esta homenagem acaba remetendo à proposição conceitual de que a liberdade 
da informação é um bem inegociável: independentemente dos desgastes e críticas, a liberdade de comunicação é uma premissa 
para a coexistência cidadã. Antes de tratar da mensagem, explicou que comentaria sobre aspectos abordados anteriormente 
pelos vereadores em seus pronunciamentos. Referiu-se ao problema, levantado pelo vereador Rildo Pessoa, da limpeza urbana. 
Informou que será feita uma parceria entre a PMB e o Governo Estadual para ampliar grandemente o número de homens e 
máquinas empenhados na limpeza urbana. Para isto, acrescentou, é preciso o apoio desta Casa e das lideranças comunitárias 
porque se iniciará um esforço grandioso para que possamos ter uma radical mudança na cultura do despejo do lixo, sobretudo o 
despejo irregular em ruas, praças e demais logradouros da cidade. Anunciou que será feita uma campanha a respeito pelos meios 
de comunicação e aumentarão os recursos para a limpeza pública. Tratou em seguida das duas portarias a que fez referência 
anteriormente a vereadora Marinor Brito. Considerou necessário elucidar os aspectos envolvidos até por uma questão de 
transparência perante este parlamento. Comunicou que, no ano anterior, o Tribunal de Contas dos Municípios disponibilizou para 
as prefeituras e governos estaduais uma relação de pessoas que poderiam estar acumulando indevidamente cargos ou atuando 
com jornadas incompatíveis no funcionalismo público. Explicou que, ao receber o informe, determinou que todas as secretarias 
municipais fizessem a convocação dos servidores citados e que cada caso fosse verificado. Aqueles que estivessem em situação 
regular, deveriam ter seu nome retirado daquela listagem. Os servidores que estivessem acumulando cargos irregularmente 
deveriam ser imediatamente exonerados ou instados a pedir demissão dos outros cargos que ocupavam de forma irregular. 
Aqueles funcionários que tivessem jornada incompatível, que isto fosse corrigido. Assim foi feito e todos foram chamados, mas o 
final do ano chegou e alguns servidores não se apresentaram, apesar das notificações. Persistindo a suspeita de pagamento 
ilegal, a SEMEC suspendeu a remuneração destes servidores para que houvesse a apresentação destas pessoas. Alguns então 
se apresentaram e mostraram que não tinham acumulação indevida e, imediatamente, determinou-se a restituição dos 
pagamentos. Porém há outros que persistem tendo uma jornada incompatível, segundo a legislação vigente, e ainda não se 
apresentaram. Para estes casos, determinou-se o pagamento equivalente à jornada que seria legal. Informou que o pagamento do 
excedente será objeto de um Processo Administrativo Disciplinar – PAD, com prazo rigorosamente definido, para que haja respeito 
ao dinheiro público. A outra portaria, relativa à SEFIN, estabelecia uma nova metodologia para o cálculo do Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU. Ressaltou que se buscava, a partir de uma série de condicionantes e critérios, estabelecer a justiça 
tributária. Referiu que, com a metodologia atual, bairros mais periféricos e distantes têm, de forma injusta, a mesma incidência de 
IPTU que bairros nobres. O projeto de lei enviado à CMB no ano anterior visava corrigir esta distorção. Infelizmente, dificuldades 
na aprovação deste, levaram-no a optar por sua retirada da pauta dos trabalhos desta Casa. No início deste ano, porém, a SEFIN 
- cumprindo a Lei Municipal n.º 7.934, de 29 de dezembro de 1998, complementada pelo Decreto 36.098, de 30 de dezembro de 
1999, de acordo com o Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei Municipal 7056, de 30 de dezembro de 1977) – 
editou a portaria fazendo esta atualização. Em seguida, comentou a respeito dos pronunciamentos anteriores dos vereadores 
desta Casa, destacando o empenho de todos em atuar pelo bem da cidade, apesar da diversidade ideológica e partidária.  Passou 
depois à leitura da mensagem a este Poder prestando contas dos atos e realizações de sua administração. Asseverou ser 
essencial o trabalho conjunto - com respeito, transparência e sensibilidade – de sua gestão com o legislativo municipal para 
atender às demandas mais urgentes e projetar um futuro melhor para Belém. Recordou que nossa capital já viveu épocas áureas 
de bonança econômica, que nos deixaram como herança a arquitetura do centro histórico, mas, na maior parte do tempo, sofreu 
isolamento geográfico, econômico e político. Disto decorrem os contrastes que marcam nossa cidade - opulência de alguns e 
carência extrema de muitos, população em rápida expansão e produção que aumenta lentamente. Estes contrastes, aliados às 
crises econômicas nacionais periódicas, tornam mais árdua a luta contra as desigualdades sociais. Superá-las é um grande 
desafio e nenhuma administração é capaz de fazê-lo em um período ou dois. Entretanto, é possível avançar em diversas frentes. 
A decisão sobre quais destas priorizar caracteriza cada gestão. Escolheu então, para representar a disposição de sua gestão 



neste segundo mandato, a palavra de ordem “Cidade Para Todos”, que define e orienta as políticas que serão desenvolvidas. 
Expressou que se pretende construir uma cidade inclusiva, igualitária e integrada – boa de viver, onde é fácil locomover-se e sem 
discriminações criadas por obstáculos urbanos. Disse que se trata de um sonho, mas passos firmes estão sendo dados para 
concretizá-lo. Os projetos de macrodrenagem da bacia da Estrada Nova (abrangendo os grandes bairros do Jurunas, Guamá e 
Terra Firme, próximos ao centro, mas historicamente carentes de infraestrutura) e a requalificação urbanística da bacia do Una 
(que abrange uma imensa área, abrigando mais de meio milhão de pessoas) têm financiamento já garantido pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID. Sublinhou que isto só foi possível porque a PMB cumpriu com todas as exigências – 
documentação atualizada e capacidade de endividamento, comprovando a eficiência da gestão. Informou que, em seu primeiro 
mandato, foram retomadas as obras de macrodrenagem da Estrada Nova, da Bernardo Sayão e iniciou-se a macrodrenagem da 
Travessa Três de Maio, beneficiando muitas pessoas, que puderam sair da lama, não convivendo mais com alagamentos, 
morando em habitações dignas. De forma semelhante, centenas de famílias foram contempladas com novas moradias no 
Residencial Viver Primavera (no bairro do Tapanã, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, obra do Governo Federal com a 
participação da PMB). Acrescentou que o programa Viver Belém tornará real o sonho de outras centenas de famílias, ainda neste 
ano, com a entrega dos residenciais Viver Maracá (em Icoaraci), Viver Pratinha, Tenoné I e Tenoné II. Informou também que já foi 
contratado com a Caixa Econômica Federal o financiamento de outros seis residenciais em Outeiro, Mosqueiro, Val-de-Cães, 
Coqueiro e Tenoné, totalizando 9702 novas unidades habitacionais, que podem abrigar cerca de 50 mil pessoas. No que concerne 
à mobilidade urbana, salientou que no mundo todo, nas cidades mais modernas, valorizam-se os meios de transporte alternativo 
(como as bicicletas) e o transporte público em detrimento dos veículos particulares, visando à redução dos níveis de poluição, 
maior economia e uma vida mais saudável para os cidadãos. Neste sentido, Belém tem obtido avanços notáveis com o avanço da 
obra do BRT, que está chegando a Icoaraci, apesar das dificuldades de toda sorte enfrentadas em sua realização. A parte que já 
foi finalizada, que vai até o Mangueirão, trouxe melhorias na qualidade de vida de milhares de famílias. Ademais, a conclusão das 
obras do viaduto da Avenida Independência – com mais de 400 metros de extensão e seis faixas de tráfego – garantirá maior 
fluidez ao tráfego na região. Aditou que a execução de obras desse porte e complexidade, em meio ao trânsito intenso de uma 
artéria vital como a Avenida Augusto Montenegro, não poderia deixar de causar transtornos, mas os transtornos passam e a obra 
fica. Participou que a estação do BRT no Mangueirão já foi entregue e, brevemente, será finalizada a Estação de Icoaraci. O BRT 
Belém prosseguirá em outras frentes – na Avenida Centenário e na linha para o Ver-o-Peso – integrando-se ao BRT 
Metropolitano, que o Governo Estadual começará a construir ainda neste ano. Avaliou que isto provocará transformações 
benéficas significativas sem precedentes em toda a região metropolitana. Lembrou que, quando assumiu a Prefeitura de Belém, 
cinco anos atrás, não se vislumbrava um final feliz para o sistema devido ao início irregular do projeto e retomar e dar 
prosseguimento a uma obra desse porte foi um grande desafio. Em relação à área da saúde, considerou que houve grandes 
avanços. Citou como exemplo a entrega da UPA da Terra Firme, por ocasião do aniversário de Belém. Esta é a terceira UPA de 
nossa capital, a segunda a ser entregue por esta gestão, e seguirá o padrão de qualidade da unidade da Sacramenta, que realiza 
em média quinze mil atendimentos mensais. Afirmou que a ela juntar-se-ão mais duas unidades em construção, na Marambaia e 
no Jurunas. Assim, brevemente, Belém terá um sistema de atendimento de urgência e emergência muito superior ao que tinha há 
cinco anos, quando contava com apenas dois HPSM, na Travessa 14 de Março e no Guamá. O HPSM Mário Pinotti, após o 
incêndio que sofreu, foi totalmente reconstruído, ampliado e modernizado, tornando-se um hospital de alto padrão. Ampliou-se 
assim a rede de atenção emergencial e elevou-se a qualidade do atendimento. Declarou que na área da educação não é 
diferente. A PMB tem investido na elevação da qualidade do ensino, principalmente através da construção de escolas em tempo 
integral. Estas atendem crianças que passam o dia todo na escola, liberando os pais para seus afazeres profissionais e 
domésticos. Contam com salas climatizadas, refeitório, playground, acessibilidade e itens que as igualam às escolas particulares. 
Informou que já foram entregues por esta gestão três escolas de tempo integral – no Tapanã, no Bengui e no Barreiro. Participou 
que, somente neste novo mandato, houve até agora a criação de 700 novas vagas nas escolas municipais e com a entrega, em 
breve, da escola Manuela de Freitas, em São Brás, mais mil vagas serão criadas. Comentou depois sobre a restauração da Praça 
da República, que recuperou toda sua beleza e brilho centenário. Nesta houve um trabalho cuidadoso de reconstituição - com 
atenção a cada detalhe - de coretos, bancos, monumentos, chafarizes, calçadas, lixeiras e anfiteatro. Instalou-se nova iluminação 
e o Bar do Parque foi completamente reestruturado. Além disso, a segurança foi ampliada com policiamento ostensivo 
permanente feito por um contingente de oito guardas municipais, que aumenta para dez nos finais de semana. Tratou 
posteriormente do programa Prefeitura no Bairro, criado para colocar a administração municipal em contato direto com a 



sociedade, garantindo o atendimento imediato das demandas da população. Comunicou que este percorreu nove bairros - Água 
Boa, Águas Lindas, Tapanã, Cabanagem, Barreiro, Icoaraci, Marco, Mosqueiro e Parque Verde – realizando 99 mil atendimentos 
em serviços de saúde, esporte, lazer, orientação educacional, alimentação saudável, serviços de cidadania e segurança, além de 
obras públicas. Expressou que o trabalho da PMB vai da prestação de serviços pequenos, mas essenciais ao cidadão, até a 
realização de obras de grande porte, que pretendem mudar o perfil da cidade e melhorar a qualidade de vida de todos. Pontuou 
que a crise nacional, associada à arrecadação tributária insuficiente, limita a atuação da Prefeitura de Belém, mas governar é 
eleger prioridades e esta gestão prioriza o aumento da qualidade de vida da população. Devido à limitação de recursos, no ano 
passado foi necessário suspender o patrocínio municipal ao Carnaval de Belém. Declarou que neste ano, entretanto, está 
garantida a verba para a realização desta festa popular tão importante. Explicou que as direções das agremiações carnavalescas 
trouxeram a demanda de mudança do local de realização dos desfiles da Aldeia Cabana, na Pedreira, para a Avenida Marechal 
Hermes, o que foi acatado pela Prefeitura, uma vez que esta mudança não acarretaria gastos adicionais. Anunciou que em 2018 o 
programa Prefeitura no Bairro permanecerá atuante e os grandes projetos, como o BRT Belém, serão finalizados. O programa 
habitacional em curso terá continuidade, beneficiando milhares de famílias. A implantação das novas UPA ampliará o atendimento 
em urgência e emergência em saúde. Neste ponto, chamou a atenção para a necessidade de que os pacientes crônicos recebam 
tratamento nas unidades de saúde adequadas – pacientes renais crônicos e portadores de doenças como tuberculose, por 
exemplo, trazem o risco de contaminação para o HPSM Mário Pinotti. Isto também provoca a superlotação do HPSM, porque 
leitos são ocupados indefinidamente. Chega-se assim à situação dramática de ver pessoas atendidas nos corredores, quando 
grandes investimentos foram feitos para que isso não acontecesse. Condenou a prática das prefeituras de municípios não 
pactuados com Belém, que recebem verbas do SUS, mas não fazem investimentos em saúde básica. Apenas trazem pacientes 
em situação dramática para receber atendimento na capital, transferindo as pessoas como se transferissem problemas. 
Asseverou, entretanto, que Belém está reagindo a esta situação, apelando à parceria institucional de todos para resolvê-la, 
inclusive ao Ministério Público. Externou depois que o cursinho preparatório gratuito para o vestibular da PMB terá uma nova 
unidade, dobrando de 600 para 1200 o número de vagas ofertadas devido ao sucesso da iniciativa. Além disso, participou que a 
reforma do Ver-o-Peso será iniciada ainda neste ano, o que ajudará a incrementar o turismo, importante gerador de emprego e 
renda para nossa gente. No que tange à segurança, noticiou que a Guarda Municipal de Belém receberá equipamentos, viaturas, 
motocicletas, armamentos e blindagens novas graças à parceria que foi feita com o Governo Estadual. Destacou ser necessário 
exaltar e ressaltar o trabalho e a atitude de quem faz o bem e dá bons exemplos, ao contrário do que vemos atualmente no país, 
onde os maus exemplos imperam. Expôs que em nossa cidade há muitas pessoas devotadas a ajudar e trabalhar pelo bem 
coletivo e que isto deve ser evidenciado. Finalizou seu pronunciamento apelando aos membros desta Casa para que tenham 
clareza da situação e sensibilidade política e assim possam, juntamente com o executivo municipal, fazer de Belém uma cidade a 
cada dia melhor, uma Cidade para Todos. O presidente Mauro Freitas desejou então boa sorte à gestão municipal neste ano que 
se inicia e convidou a funcionária da CMB, senhora Thania Lúcia do Valle, a receber um buquê de rosas por seu aniversário. Após 
esta homenagem, convidou todos os presentes a ouvir, em atitude de respeito, o Hino da Cidade de Belém, executado pela Banda 
Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. Terminada esta apresentação, o presidente encerrou a sessão às onze horas e 
quarenta minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da 
Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, dia primeiro de fevereiro de 2018. 
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