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

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

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Em virtude de o painel eletrônico não estar funcionando, 
fez-se o registro nominal dos parlamentares presentes. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores 
inscritos. Igor Andrade inicialmente solicitou a realização, no momento oportuno, de um minuto de silêncio pelo falecimento 
de um assessor seu, David Alexandre Lobato Mesquita, brutalmente assassinado no domingo de carnaval. Saudou depois o 
prefeito Zenaldo Coutinho por ter entregado à população - após reforma, na sexta-feira anterior, Dia Internacional da Mulher - 
o Hospital Dom Vicente Zico. Informou que este funcionará como hospital de retaguarda e teve sua capacidade de 
atendimento ampliada, dispondo agora de um número maior de leitos. Explicou que não esteve presente ao evento de 
entrega desta unidade de saúde por estar participando de atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher no bairro 
do Barreiro no mesmo horário. Repercutiu posteriormente que a ONG brasileira AzMina  colocou à disposição, para todos os 
sistemas Android e IOS, o aplicativo chamado PenhaS. Cientificou que este programa reúne, em uma mesma plataforma, 
pedidos de ajuda urgente, compartilhamento de informações, diálogo em ambiente seguro e participação social para criação 
de grupos de proteção às mulheres. Estando na luta em defesa das mulheres e contra o feminicídio, avaliou ser esta mais 
uma forma encontrada por estas para garantir seus direitos em nossa sociedade. Reportou-se depois ao projeto de sua 
autoria que prevê a isenção ou a remissão do IPTU para casas situadas em zonas atingidas frequentemente por 
alagamentos e enchentes no município de Belém. Inteirou que este projeto já foi protocolado e espera que logo esteja em 
pauta e seja aprovado, pois este será de grande benefício para a sociedade. Esclareceu que a isenção contemplará o imóvel 
cujo IPTU seja de até 20 mil reais e que comprovadamente passe constantemente por enchentes e alagamentos. Fez notar 
que boa parte dos alagamentos em bairros como Canudos, Guamá, Marco e Curió-Utinga deve-se a não conclusão da 
macrodrenagem do Tucunduba. Esta obra, referiu, é responsabilidade do governo estadual e foi retomada em um ritmo mais 
acelerado na gestão de Hélder Barbalho. Manifestou esperança de que os trabalhos logo atinjam os bairros de Canudos e do 
Marco, informando já ter solicitado que o governador faça uma visita a estas localidades. Em aparte, pronunciou-se o 
vereador Toré Lima. Toré Lima subiu depois à tribuna e solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de Arthur Pontes 
Coelho, criança de dois anos de idade vítima de um incêndio na localidade Vila Rica, no bairro de Canudos, na madrugada 
do dia 1° de março. Destacou ser este o terceiro sinistro deste tipo na Vila Rica, chamando a atenção para a constante 
ocorrência de incêndios em nossa cidade, geralmente em áreas de ocupação. Estes se iniciam, na maioria das vezes, por 
curto-circuito devido à má instalação elétrica - havendo os famosos “gatos” - em lugares onde as chamas se propagam 
rapidamente. Agradeceu pela solidariedade das pessoas que atenderam ao pedido de ajuda, que fez em suas redes sociais, 
às vinte e cinco famílias atingidas. Reconheceu que o povo de Belém é solidário, pois até hoje dezenas de pessoas 
continuam a fazer doações. Ajuizou que se continuarmos a ser solidários como somos, certamente nossa sociedade irá 
crescer. Agradeceu, em nome das vítimas, à Defesa Civil de Belém que, de forma incansável, está até hoje coordenando o 
trabalho de acompanhamento aos atingidos. Agradeceu também ao pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus da Rua 
Roso Danin - que abriu as portas do templo, servindo este como base para atendimento à população sinistrada – à Cruz 
Vermelha e à FUNPAPA que também estão dando apoio às vítimas. Estendeu seu agradecimento à Guarda Municipal de 
Belém, que tem feito um trabalho de segurança naquela área – pois os poucos pertences retirados das casas incendiadas, 
foram roubados na mesma noite. Posteriormente, continuou, havia o risco de serem roubadas as centenas de cestas básicas 
e as peças de roupa e calçados que têm chegado. Expressou tristeza por este fato, justificando que em parte estes roubos 
talvez ocorram por necessidade. Notificou que o governador Hélder Barbalho orientou a COHAB a fornecer cheques moradia 
às famílias atingidas para que estas possam reerguer suas casas. Entretanto, reportou, está participando de uma frente para 



que estas famílias sejam realocadas imediatamente para habitações dignas e não recebam simplesmente cheques moradia 
para reconstruir casas à beira do canal do Tucunduba, aonde logo chegarão as obras de macrodrenagem. Pediu apoio dos 
demais parlamentares a esta demanda. Externou depois sua alegria pelo lançamento em nossa cidade da Campanha da 
Fraternidade 2019 – realizada pela Arquidiocese de Belém no último final de semana. Findo este pronunciamento, o vereador 
Émerson Sampaio assumiu a presidência da Mesa. Manifestou-se posteriormente o vereador Pablo Farah e solicitou a 
realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Marcley Rosário de Souza, integrante da Guarda 
Municipal de Belém, assassinado por bandidos que invadiram sua residência, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, no 
dia 05/03/2019.  Sugeriu ao prefeito Zenaldo Coutinho a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Disse que 
todas as grandes metrópoles do país estão discutindo a respeito e Ananindeua já a criou. Opinou que isto permitiria um 
melhor investimento do orçamento e a adoção de estratégias e medidas de combate à criminalidade e à violência mais 
eficientes. Pediu o apoio dos demais parlamentares a esta moção para que possa ser encaminhada ao prefeito. Discorreu 
depois sobre a conveniência de criar um conjunto habitacional para os servidores da segurança pública, sendo este um tema 
a ser debatido nesta Casa. Parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pela entrega do Hospital Dom Vicente Zico, que 
certamente melhorará o atendimento à população com o aumento do número de leitos disponíveis. Avaliou que houve uma 
diminuição nos índices de criminalidade em nosso estado nos últimos meses, mas advogou que esta luta só será vencida 
com a participação de todos os agentes sociais, incluindo a PMB. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 
Liderança. Pela liderança do PRB, Toré Lima expressou alegria pelo lançamento da Campanha da Fraternidade 2019 – com 
o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”. Observou que nesta Casa 
muitos são os católicos, mas poucos são os praticantes – como se vê na participação nas missas que aqui ocorrem. 
Requisitou aos parlamentares católicos que se juntem aos evangélicos no importantíssimo trabalho que estes desempenham 
de reeducação social e recuperação da personalidade e da prática da cidadania. Clamou a todos que, através da Campanha 
da Fraternidade, debatam o direito do cidadão, seja ele pobre ou rico, mas principalmente daqueles que mais necessitam – 
das minorias sociais, da mulher, do negro, do pobre. Retomando o que dissera em seu pronunciamento anterior, ponderou 
que a maioria do povo é solidária, mas há pessoas que não se preocupam minimamente com a situação de seu próximo. Fez 
votos de que esta Casa desenvolva políticas públicas que possam somar-se às já existentes e fazer com que os mais 
precisam tenham os seus direitos reconhecidos. Pleiteou então a seus pares o apoio ao requerimento que protocolou 
solicitando a realização de uma sessão especial para debater o tema da Campanha da Fraternidade 2019, convidando-os a 
participar desta sessão. Em aparte, manifestou-se o vereador Igor Andrade. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira 
parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém pela reforma e ampliação do Hospital Dom Vicente Zico. Externou que vem 
acompanhando a responsabilidade e o compromisso do prefeito Zenaldo Coutinho desde que este teve a coragem de 
reformar o HPSM Mário Pinotti, apesar das dificuldades de arrecadação. Neste sentido, considerou preocupante o projeto do 
vereador Igor Andrade estabelecendo a isenção do IPTU para casas atingidas constantemente por alagamentos. Atualmente, 
aditou, embora contando com recursos limitados, a PMB está reformando o HPSM do Guamá e construiu a UPA da Terra 
Firme, que tem beneficiado muita gente. Destacou o empenho da Prefeitura de Belém em melhorar o atendimento na área da 
Saúde – através das UPA, das unidades básicas de saúde, da reforma e ampliação do Hospital Dom Vicente Zico. Ressaltou 
o trabalho de prevenção do câncer de mama, com mais de onze mil atendimentos a mulheres no hospital de retaguarda. 
Pela liderança do PSOL, Enfermeira Nazaré Lima parabenizou as mulheres da CMB, vereadoras e funcionárias, e aquelas 
presentes nas galerias pelo Dia Internacional da Mulher. Realçou as diferenças entre homens e mulheres e a necessidade do 
respeito a tais diferenças. Sublinhou que muitos homens se prevalecem de sua força, uma importante diferença biológica, 
para agredir covardemente e matar as mulheres, praticando o feminicídio. Enfatizou o papel pedagógico da mulher, como 
primeira professora de seus filhos, para ensinar desde cedo que em mulher não se bate e ensinar às mulheres que não se 
deixem agredir por esses homens. Sendo maioria da população, pontuou, as mulheres ainda têm muita dificuldade de 
acesso a exames como mamografia e PCCU. Instou depois à Secretaria Municipal de Saúde a facilitar o acesso aos 
preservativos nos postos e unidades municipais de saúde. Manifestou seu apoio ao projeto do vereador Igor Andrade que 
isenta de IPTU as casas situadas em regiões de contínuo alagamento. Solidarizou-se posteriormente às pessoas atingidas 
pelo incêndio no bairro de Canudos, explicando não estar em Belém quando ocorreu o sinistro, mas que sua assessoria 
esteve presente dando apoio às vítimas. Referiu que na Guarda Municipal de Belém as mulheres têm pouco acesso a 
algumas funções, exercidas majoritariamente por homens, tal como assumir a direção das viaturas. Observou que as 
mulheres geralmente são mais prudentes e cometem falhas menos graves ao volante do que os homens – recebendo por 
isso descontos das companhias seguradoras. Finalizou dizendo que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens e 
iguais condições de exercer as mesmas funções, devendo receber os mesmos salários.  Pelo bloco PMN – Solidariedade – 



Patriota – PR, Zeca Pirão agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho por ter atendido, no último sábado, à emenda parlamentar 
de sua autoria solicitando a drenagem, construção de meio-fio e calçada na Invasão do Japonês, no bairro do Bengui. 
Esclareceu que foi feito o trabalho na rua principal, mas, com sua ajuda, as obras continuarão a ser feitas nas transversais 
para dar melhor condição de vida à população, dando a ela dignidade ao ir e vir. Relatou ter dito ao povo daquela área, no 
sábado, que o prefeito cumprira com sua palavra. Julgou que isso é muito importante para o político poder andar de cabeça 
erguida, tendo cumprido com o prometido. Deu graças a Deus porque o povo daquela região está satisfeito, as crianças 
estão mais felizes, manifestando estar também muito feliz. Alertou depois a liderança do governo e os assessores de 
Zenaldo Coutinho de que é vereador de Belém e faz questão de participar das inaugurações realizadas pela Prefeitura, pois 
tudo que é feito na cidade passa por esta Casa – independentemente de partido ou posição política, há sempre a 
participação dos membros deste parlamento, que aprovam o orçamento e os recursos para as obras do Executivo. Exprimiu 
ter esperança de que o governador Hélder Barbalho, tendo um pensamento mais moderno, possa ajudar mais ainda a PMB a 
melhorar as ruas de Belém e o fornecimento de água a várias áreas da cidade tais como Val-de-Cans, Promorar, 
Providência, Paraíso dos Paraísos e Maracangalha, onde a falta de água é terrível. Informou já ter conseguido uma bomba, 
sendo perfurado um poço, e está tentando limpar mais três poços para melhorar a vida das pessoas. Assegurou que tem 
lutado bastante, sem descanso, nas ruas da capital para tentar diminuir ao máximo o sofrimento da população. Pela 
liderança da Oposição, Dr. Chiquinho comentou sobre a manchete da primeira página do jornal O Liberal, edição de hoje, 
com o título “Bolsonaro e Maia articulam nomeações em troca de apoio”. Disse que Bolsonaro está fazendo a política do 
“toma lá, dá cá”, aquilo que dizia que não faria, fazendo discursos em campanha contra a “velha política”. Agora, continuou, 
Bolsonaro deu sinal verde a Rodrigo Maia para negociar nomeações em cargos do segundo escalão do governo com o 
objetivo de garantir votos para a aprovação da reforma da Previdência. Externou confirmar-se que o governo Bolsonaro é 
uma fraude: através da imprensa conservadora confirma-se que não há nenhuma nova política – a política é a mesma. Deste 
modo, o discurso usado por Bolsonaro foi apenas para ganhar a eleição, continuando a haver a troca de cargos por apoio ao 
executivo federal. Contestou depois o pronunciamento do vereador Gleisson, líder do Governo neste Poder, sobre a saúde 
pública em Belém. Afirmou que a maioria dos servidores da saúde de Belém recebe o salário mínimo de 2017 como 
vencimento base, considerando isto uma vergonha. Além disso, acrescentou, há falta de medicamentos e materiais básicos 
como gaze para o atendimento em algumas unidades de saúde. Pela liderança do bloco DC – Avante – Podemos, Rildo 
Pessoa parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho por ter entregado à população o Hospital Dom Vicente Zico. Comemorou 
por Belém ter ganhado um hospital de retaguarda com sessenta leitos, oito a nove leitos de UTI e duas salas cirúrgicas, 
considerando isto um grande avanço para nosso município.  Reconheceu que há muito a se fazer, mas expôs ser necessário 
reconhecer o trabalho realizado. Estranhou não ter havido a divulgação nos grandes meio de comunicação, de forma maciça, 
desse grande feito para nossa cidade. Defendeu a humanização do atendimento e a necessidade de fiscalizar o trabalho dos 
servidores da saúde – valorizando os bons profissionais, mas punindo os maus servidores, que faltam ao serviço e não 
cumprem suas obrigações. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação nominal de presença. Havendo quórum, 
iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e aprovadas por unanimidade as atas 
referentes à 8ª e à 9ª sessões ordinárias do Primeiro Período da Terceira 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 e serem definidos, 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. Após votação nominal, o requerimento foi 
aprovado por maioria com 23 votos favoráveis e 02 votos e contrários, sem abstenções. Justificaram seus votos os 
vereadores Toré Lima, Zeca Pirão, Moa Moraes, Rildo Pessoa, Altair Brandão e Amaury da APPD. O presidente Émerson 
Sampaio, atendendo às solicitações feitas anteriormente, determinou que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma aos senhores David Alexandre Lobato Mesquita e Marcley Rosário de Souza e ao menor Arthur Pontes Coelho. 
Finda esta homenagem encerrou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a verificação de presença. Havendo 
quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. O vereador Fernando Carneiro pediu então Questão de Ordem 
solicitando que fossem colocados em pauta os projetos já relacionados em reunião do Colégio de Líderes, evitando o 
encerramento da sessão por falta de matéria. Pediu também que a Mesa pedisse celeridade aos partidos na indicação dos 
membros que comporão as comissões desta Casa. O presidente da sessão respondeu que, quanto à formação das 
comissões, repassaria ao presidente da CMB, vereador Mauro Freitas, a solicitação de Fernando Carneiro. Quanto à 
inclusão dos projetos em pauta, informou que na quarta-feira seguinte o presidente da CMB teria uma reunião com as 
lideranças para definir. O vereador Toré Lima pediu também Questão de Ordem expondo o problema dos projetos sem 
parecer, prejudicando a apreciação destes pela plenária. Émerson Sampaio reafirmou que levaria a solicitação de celeridade 



na formação das comissões ao presidente Mauro Freitas. O vereador Rildo Pessoa pediu então Questão de Ordem 
solicitando a divulgação do nome dos vereadores que faltaram à sessão, uma vez que o painel eletrônico não estava 
funcionando. O presidente Émerson Sampaio explicou que a lista dos vereadores presentes, licenciados e com ausência 
justificada estaria disponível na ata da sessão. Não havendo matéria em pauta para discussão e votação, o presidente 
encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos. Estavam licenciados os vereadores Joaquim Campos e Marciel 
Manão. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro Freitas, Bieco, Blenda Quaresma, Henrique Soares e Simone 
Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – 
Podemos; Zeca Pirão, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo 
bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB – PSL; Celsinho 
Sabino e Dinelly, 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; Adriano Coelho, 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 11 de março de 2019.           
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