
 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 
No vigésimo sétimo 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 Fabrício Gama. Foi feita a verificação nominal dos parlamentares 
presentes em virtude de o painel eletrônico não estar funcionando. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os 
vereadores inscritos. Pablo Farah comentou ter sido informado de que, há duas semanas, não são feitas tomografias no 
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, atualmente administrado pela empresa Pró-Saúde. Inteirou ter enviado 
ofício a este respeito ao secretário estadual de saúde e estar esperando uma resposta. Disse que vai, ao término desta 
sessão, procurar o secretário porque esta interrupção em um serviço essencial é inadmissível. Ressaltou que a empresa 
gestora recebe muito do estado para prestar um bom serviço. Sendo parlamentar, aditou, tem o dever de cobrar melhorias 
nos serviços prestados à população. Tratou depois dos transtornos causados à população paraense pela Rede Celpa. 
Denunciou que esta empresa não está mais emitindo a fatura mensal e as pessoas são obrigadas a imprimi-la da internet, 
sendo que muitos não têm acesso a este recurso. Lembrou que, se a fatura não for paga, após quinze dias a energia elétrica 
é cortada. Classificou como péssimo o serviço prestado pela Rede Celpa e defendeu a diminuição da taxa de iluminação 
pública e do ICMS das contas de energia no Pará para dar ao usuário condição de pagá-las. Assumiu então a presidência da 
Mesa o vereador Mauro Freitas. Gleisson Oliveira relembrou que, após a queda do edifício Wilton Paes de Andrade em São 
Paulo, descobriu-se que seus moradores, pessoas necessitadas, eram explorados por terceiros, pagando uma taxa para lá 
ficarem. Referiu depois ter havido recentemente uma invasão a um conjunto habitacional no bairro do Guamá, construído em 
parceria dos governos estadual e federal, e há um indivíduo cobrando taxas dos moradores - já tendo expulsado pessoas 
que se recusaram a pagá-las e ameaçando os demais. Pediu que fossem tomadas providências a respeito por parte da 
COHAB e do governo estadual. Alertou para o fato de que muitos dos que ocupam tais casas possuem moradia própria, não 
tendo necessidade disso. Fazem a ocupação para depois revender o imóvel, como já ocorreu anteriormente e vem ocorrendo 
em nosso município. Assim, pessoas necessitadas, que realmente precisam, acabam ficando sem moradia por conta destes 
invasores. Julgou gravíssima a situação dos desmandos com os recursos públicos. Afirmou não ser culpa do governo 
estadual o que ocorreu, responsabilizando o governo federal que deixou de fornecer os recursos, deixando a obra inacabada. 
Também condenou a atuação de alguns moradores do Guamá que passaram a retirar janelas, pilhando e saqueando as 
construções. Agora, continuou, há elementos pedindo documentação dos moradores, dando-lhes a falsa garantia de que 
continuarão a morar ali, há pessoas que ali estão e realmente precisam e há também os que ocuparam, mas não têm real 
necessidade do imóvel. Clamou pela intervenção imediata do poder público naquela localidade. Posicionou-se depois a 
respeito das fraudes existentes na aposentadoria rural, considerando que a culpa das irregularidades é, em grande parte, 
dos políticos. Muitas pessoas se aposentaram sem ter direito a isso, através de artifícios fraudulentos. Externou que assim se 
entende o atual rombo da previdência: ele é devido às dívidas das grandes empresas, às grandes aposentadorias e também 
à concessão destas a quem não tinha direito. Disse estar estudando a questão para bem posicionar-se sobre o tema. Em 
aparte, manifestou-se o vereador Pablo Farah. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama e o 
vereador Mauro Freitas subiu à tribuna. Este justificou sua ausência à sessão ordinária do dia anterior. Explicou ter 
comparecido a uma reunião importante com a SEMOB e a SEURB, representando a Câmara Municipal de Belém, para tratar 
dos portos e trapiches de nosso município. Revelou que um dos pontos discutidos foi a ampliação e fiscalização dos 
restaurantes existentes na orla e nas ilhas de nossa capital, além do controle da travessia das pessoas para estas 
localidades a fim de evitar acidentes. Considerou que estes restaurantes são pontos turísticos de nossa cidade, informando 
que os frequenta uma vez por mês e sempre usa o transporte comum. Assim fazendo, notou que falta estrutura para o 
embarque e desembarque das pessoas, sendo este um dos aspectos levantados na referida reunião. Reconheceu que a 



Marinha do Brasil também deveria ter dela participado, mas assegurou que esta será convidada a participar da próxima 
reunião para tratar do tema, que já está marcada. Informou que convidará também os parlamentares da Casa. Acrescentou 
que será aqui realizada uma sessão especial sobre o assunto, pois um grande percentual dos moradores da cidade e dos 
turistas desloca-se às ilhas de Belém nos finais de semana. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 
Liderança. Pelo bloco PSDB – PSL, Paulo Queiroz lembrou sempre ter defendido nesta Casa um tripé – valorizar os 
princípios cristãos, valorizar a família e buscar o desenvolvimento de nosso município. Lamentou a escalada da violência em 
nosso país, mas, a partir dos princípios cristãos, contrapôs, faz-se um trabalho de conscientização das pessoas, 
especialmente daquelas envolvidas com a criminalidade. Considerou excepcional o trabalho realizado nas cadeias, nos 
centros de recuperação e presídios, avaliando que a ressocialização tem sido tremenda, provocando a transformação de 
jovens, que constituem a grande maioria dos apenados. Comentou que estas pessoas saem de casa dispostas a cometer um 
crime, não sabendo se voltarão. Entretanto, quando estão encarceradas, lutam pela liberdade, tentam sair da prisão – na 
verdade uma prisão espiritual. Participou que na Catedral da Pedreira - assim como ocorre em outros centros espirituais da 
Igreja Quadrangular, que está presente nos 144 municípios do Pará, com mais de três mil e duzentas portas abertas – há um 
grupo de 21 jovens que foram resgatados da criminalidade. Estes recebem salário e suas famílias são beneficiadas. Aditou 
que alguns deles estudaram no Instituto Teológico Quadrangular e hoje ocupam os púlpitos dos templos como pastores, 
produzindo grandes frutos. Externou ser importante perceber que estas pessoas também buscam uma recuperação, uma 
transformação, testemunhando ter visto isto acontecer. Noticiou que, no sábado vindouro, acontecerá um evento das 
Mulheres Blindadas no Altar na Igreja Quadrangular Marca da Promessa, com a participação de cerca de duas mil mulheres, 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa o vereador 
Mauro Freitas. Este inteirou a plenária de que alguns vereadores estavam abrindo mão do tempo que teriam na tribuna nesta 
parte da sessão, um total de três minutos, para a que senhora Josiane Madeira se manifestasse. Esta explicou estar 
representando a família de Renato Farias, criança de apenas quatro anos de idade, que estava na UTI da Santa Casa de 
Misericórdia do Pará e precisava de um transplante urgente de medula óssea para viver. Esta criança, continuou, tem uma 
doença rara, sofreu uma mutação genética e somente este transplante pode salvá-la. Informou que, três semanas antes, fora 
procurada por uma tia de Renato, que lhe pedira ajuda. Sendo colaboradora da ADMIPA – Associação em Defesa dos 
Militares do Pará, iniciaram uma campanha pela internet, através do Facebook e Instagram. Pediu então a ajuda dos 
parlamentares, para que também participassem desta campanha juntamente com a ADMIPA. Pelo PRB, Toré Lima lamentou 
a situação da saúde pública em nosso país e, em particular, em nosso estado. Referiu que ao longo do tempo recebeu várias 
denúncias feitas por profissionais da saúde relativas à precariedade do serviço, atribuindo estas falhas à falta de empenho 
dos governos. Assegurou à senhora Josiane Madeira que fará a campanha em prol de Renato Farias em suas redes sociais. 
Disse já ter participado de campanha para doação de medula óssea e que há desinformação do público, pois muitos têm 
medo de fazê-la, sendo necessário esclarecer a população a respeito. Tratou depois da macrodrenagem do Tucunduba, 
lembrando que o governo estadual anterior estabelecera a data de 02 de junho vindouro para a conclusão da segunda etapa 
da obra. Manifestou preocupação porque a terceira etapa não foi sequer licitada ainda e corre-se o risco de paralisação dos 
serviços, como ocorreu por nove meses durante a antiga gestão. Pelo bloco PDT – PSB, Igor Andrade solidarizou-se com os 
familiares das crianças que precisam de transplantes de medula. Parabenizou os vereadores que também se engajarão na 
campanha em prol de Renato Farias. Relatou ter sido informado pela senhora Josiane Madeira de que qualquer pessoa pode 
ir ao HEMOPA e fazer um cadastro simples, sendo dela retirados apenas cinco mililitros de sangue para fornecer 
informações que constarão no banco de dados sobre possíveis doadores. Em caso de necessidade, havendo 
compatibilidade, esta pessoa poderá salvar uma vida. Pediu assim aos vereadores e àqueles que acompanham esta sessão, 
ou vierem a acompanhá-la nas redes sociais, para que compareçam ao HEMOPA e façam este cadastramento. Lembrou que 
há inúmeras pessoas precisando deste tipo de doação, mas a chance de encontrar um doador compatível é de uma em cem 
mil, daí a importância de ampliar o banco de dados. Reiterou então o pedido aos demais parlamentares para que usem suas 
redes sociais em prol da campanha em favor de Renato Farias. Em aparte, pronunciou-se o vereador Sargento Silvano. 
Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama. Pelo bloco PC do B – PT, Amaury da APPD manifestou 
solidariedade ao menino Renato Farias e sua família. Disse conviver diariamente com estas dificuldades na Associação 
Paraense de Pessoas com Deficiência – APPD, pois há procura constante não apenas de doadores de medula óssea, como 
também de outros tipos de transplantes necessários para salvar vidas. Considerou que o apelo de Josiane Madeira é um 
testemunho vivo para aqueles parlamentares que não querem acreditar que há uma dificuldade muito grande na saúde 
pública, seja em nível municipal, estadual ou federal. Acrescentou que o clamor de Josiane demonstra a falta de políticas 
públicas na área da saúde. Confessou depois não ter entendido a motivação da campanha, pois se for para obter recursos 



para que o menino viaje e faça o tratamento, deve ser acionado o secretário municipal de saúde ou o secretário estadual de 
saúde. Informou depois que o trabalho de protetização para pessoas deficientes - fornecimento de próteses de pernas e 
braços mecânicos - prestado pelo governo estadual foi interrompido há mais de cinco anos. Referiu que a Unidade de 
Referência Especializada Demétrio Medrado não presta mais este serviço e há centenas, milhares de pessoas necessitando 
de uma cadeira de rodas, de uma muleta ou de uma perna mecânica e não têm acesso porque o estado não tem uma 
política pública voltada para a protetização. Fez notar não se tratar de uma pauta de um segmento ou de um vereador - é um 
problema de saúde pública, mais grave ainda porque aproximadamente 16% das pessoas têm algum tipo de deficiência. 
Defendeu ser necessário que os secretários de saúde – estadual e municipal – passem por cima da burocracia e 
encaminhem Renato Farias para receber tratamento adequado. Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa 
o vereador Nehemias Valentim e o vereador Fabrício Gama subiu à tribuna. Este avaliou que a situação na Venezuela é 
muito grave. Repercutiu informação prestada pelo vereador Nehemias Valentim de que dois pastores da Igreja Adventista 
foram assassinados pelo exército venezuelano. Além disso, um padre brasileiro e um padre venezuelano foram também 
vítimas da violência desta força armada e os brasileiros são por ela mantidos reféns. Encerrado o Horário de Liderança, o 
vereador Fabrício Gama reassumiu a presidência da Mesa. Foi feita então a verificação de presença. Havendo quórum, 
iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Inicialmente, foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade as 
atas referentes à 4ª e à 6ª sessões ordinárias do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa desta legislatura. Retomou-se depois a 
votação do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando a realização de uma sessão especial, em dia e hora 
posteriormente determinados, para debater sobre a precariedade do transporte público no Distrito de Outeiro e sobre o 
péssimo serviço prestado pela empresa Belém Rio aos moradores daquela região. Fizeram o encaminhamento os 
vereadores Lulu das Comunidades, Amaury da APPD e Rildo Pessoa. Na votação, não houve quórum e o presidente 
encerrou a sessão às dez horas e vinte e cinco minutos. Antes, porém, convocou os demais parlamentares para a sessão 
extraordinária a ser realizada neste dia, a partir das doze horas, e informou sobre a presença dos técnicos da PMB, neste 
plenário, para tirar as dúvidas que os vereadores porventura tenham quanto ao projeto da PMB que será objeto de discussão 
e votação na referida sessão. Estava licenciado o vereador Celsinho Sabino. Justificaram suas ausências os vereadores 
Bieco e Simone Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco DC – Avante – 
Podemos; Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Lulu das Comunidades, 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; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Blenda Quaresma e 
Pablo Farah, pelo bloco MDB - PHS; Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PDT - PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e 
Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; França e Toré Lima, pelo PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Eu, segundo secretário, 
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão 
Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, dia 27 de fevereiro de 2019.           
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