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

 
No décimo nono 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 Fabrício Gama, que solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 
registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Assumiu então a 
presidência da Mesa o vereador John Wayne e Fabrício Gama subiu à tribuna. Este parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho 
por ter entregado o residencial Quinta dos Paricás, localizado na Estrada da Maracacuera, Distrito de Icoaraci. Explicou que 
o empreendimento tem 950 apartamentos, área de lazer para as crianças, centro social, centro comunitário, salão para 
eventos, linha de ônibus passando à porta e foi totalmente fiscalizado e coordenado pela Prefeitura de Belém. Aditou que o 
evento de entrega foi muito bonito, com a participação de várias autoridades e a participação de muitos vereadores desta 
Casa. Comentou depois sobre um vídeo que assistiu de autoria do deputado federal Vavá Martins (PRB – PA) e acusou-o de 
ser despreparado, não conhecer o trabalho parlamentar e a realidade de Belém e de fazer promessas que não pode cumprir 
visando eleger-se prefeito de nossa cidade. Disse que cobrará a promessa feita por Vavá de obter 13 milhões de reais para 
resolver o problema da Avenida Primeiro de Dezembro, dando a ele o prazo até o mês de novembro vindouro para fazê-lo. 
Findo este pronunciamento, o vereador Fernando Carneiro justificou sua ausência no restante da sessão informando estar se 
dirigindo à Câmara Municipal de Ananindeua onde participaria de uma sessão especial para a qual fora convidado. 
Reassumiu depois a presidência da Mesa o vereador Fabrício Gama. Assumiu então a palavra a vereadora Simone 
Kahwage e reportou-se à nota de repúdio que solicitou neste parlamento referente a um vídeo, divulgado nas redes sociais, 
em que uma mãe espanca seu filho. Externou que os vereadores devem ter atenção para com estas denúncias, que sempre 
recebem, pois as crianças devem ser respeitadas. Tratou posteriormente da imagem pública dos políticos, ressaltando a 
necessidade de explicar à população os vários aspectos de cada situação para que o povo não tenha uma percepção 
distorcida da realidade e da atuação de seus representantes. Exemplificou que neste mês há chuvas constantes e os 
gestores enfrentam problemas de alagamento em muitas cidades do Brasil, como ocorre no Rio de Janeiro e aqui em Belém. 
É preciso então mostrar às pessoas o que está ocorrendo, o que há disponível de recursos e o que pode ser feito para 
minorar os problemas ou resolvê-los, sem iludir ninguém. Explicou que sempre é sincera porque se deve ser informar a real 
situação de modo a tornar a população consciente. Criticou o uso político das redes sociais para atacar vereadores que 
votam contrariamente a um projeto, como se por isso fossem contrários ao povo de Belém. Afirmou que doravante usará as 
redes sociais para divulgar a verdade se isso vier novamente a ocorrer. Informou que visita comunidades em cada final de 
semana e explica o que é possível fazer, desmentido aqueles que iludem a população. Explica, em cada caso, que mais 
pode ser feito se vierem recursos federais, recursos advindos de emendas parlamentares de deputados federais ou de 
deputados estaduais. Defendeu que os parlamentares federais e estaduais que obtiveram grande votação em Belém 
destinem suas emendas para Belém. Finalizou seu pronunciamento convidando todos a participar da sessão especial que 
presidirá, no próximo dia 27 de março, neste plenário, sobre a valorização da mulher no mercado de trabalho. Manifestou-se 
em seguida o vereador Igor Andrade e agradeceu a atenção que obteve do comandante geral da Polícia Militar do Pará, 
coronel Dílson Júnior. Observou que este, atendendo à orientação do governador Hélder Barbalho, tem sido muito atencioso 
com as demandas recebidas em seu gabinete. Relatou ter conversado com Dílson Júnior e solicitado, em nome dos 
moradores do bairro de Canudos, que se mantivesse neste bairro um batalhão da Polícia Militar – uma vez que antes ali 
estava sediado o 2º Batalhão da PM, na Rua Francisco Monteiro, esquina com Cipriano Santos, local que já abrigara o 
Comando de Policiamento da Capital - CPC. Esclareceu que a presença de uma unidade da PM deste porte dava mais 
segurança aos moradores não apenas de Canudos, mas também das imediações, e que já conversara com o comandante 
anterior, obtendo que uma pequena unidade, a Companhia de Eventos, ficasse alojada naquele espaço após a transferência 



do 2º Batalhão, mas isto não fora suficiente para garantir o policiamento ostensivo da área. Participou que o coronel Dílson 
Júnior acedera então em transferir para o local o Batalhão Águia, batalhão de motos da Polícia Militar, com a transferência da 
Companhia de Eventos para o estádio do Mangueirão. Aditou que o Batalhão Águia é preparado e ativo, com muitas 
viaturas, e seu estabelecimento em Canudos mostra a responsabilidade do governador Hélder e a responsabilidade e 
sensatez do Comando da Polícia Militar ao dar uma resposta rápida aos moradores daquela localidade. Salientou que 
Canudos necessita de maior presença da polícia porque é um bairro populoso, que tem altos índices de violência, onde há 
escolas públicas e particulares, creches e estabelecimentos comerciais. Além disso, continuou, esta medida beneficiará 
também os bairros próximos de São Brás, Guamá, Terra Firme e Marco. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 
Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PDT – PSB, Gleisson Oliveira parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pela 
entrega do residencial Quinta dos Paricás, assim como todos aqueles que colaboraram para esta realização. Relatou ter 
estado presente e visto a felicidade estampada no rosto de cada cidadão que concretizou o sonho de ter sua moradia. 
Comunicou depois que o Pleno do Conselho Federal da OAB aprovara, no dia anterior, uma súmula que torna os casos de 
agressão e violência contra a mulher fator para impedimento de inscrição para a OAB. Parabenizou a decisão tomada pela 
OAB, explicando ter havido a iniciativa para tanto de um grupo de advogadas que solicitara um posicionamento da Ordem 
diante da violência exacerbada contra a mulher existente em nossa sociedade. Avaliou ser esta mais uma forma de coibir a 
agressão às mulheres, somando-se à legislação já existente e às iniciativas do Poder Público neste sentido. Assumiu depois 
a presidência da Mesa o vereador Émerson Sampaio. Subiu então à tribuna, pela liderança do bloco PMN – Solidariedade – 
Patriota – PR, o vereador Fabrício Gama e reconheceu que a Igreja Universal tem bons representantes entre os 
parlamentares, citando como exemplos os vereadores França e Simone Kahwage. Considerou o caso do deputado federal 
Vavá Martins uma exceção, julgando que este tem pouca experiência e, por isso, comete erros. Desconhecia que não tem 
emendas neste primeiro ano de mandato e, assim, não terá como trazer recursos para Belém conforme prometera. Desafiou-
o a trazer os prometidos recursos até o mês de novembro. Parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho por trazer novas 
licitações ao município de Belém, citando entre estas a reforma do Complexo de Abastecimento do Jurunas, a reforma do 
Mercado Municipal de Mosqueiro e do Mercado Municipal de Icoaraci (que já está em andamento). Informou que a Prefeitura 
fará novas licitações em Belém graças ao equilíbrio das contas públicas, permitindo que dois novos empréstimos sejam 
contraídos para a realização de obras e serviços essenciais à cidade. Lembrou que Belém tem grande parte de seu território 
abaixo do nível do rio, sendo muito suscetível a inundações e alagamentos, o que é natural, mas a gestão municipal tem 
realizado continuamente a limpeza dos canais. Sublinhou que Zenaldo Coutinho sempre reconhece o apoio desta Casa ao 
seu governo, seja em declarações públicas ou nas redes sociais. Em aparte, manifestou-se o vereador Rildo Pessoa. Findo 
seu pronunciamento, Fabrício Gama reassumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do bloco PDT – PSB, Igor Andrade 
concedeu aparte ao vereador Dinelly. Pela liderança do bloco PSDB – PSL, Paulo Queiroz parabenizou a igreja Assembleia 
de Deus pelos eventos realizados no último final de semana, reunindo grande quantidade de pessoas no Centro de 
Convenções Centenário. Informou depois que a Igreja do Evangelho Quadrangular, na sexta e no sábado anteriores, reuniu 
mais de sete mil líderes de todo o estado do Pará na realização do Congresso de Células. Afirmou que o segmento cristão 
evangélico no Pará tem sido uma referência no cuidado das pessoas, transformando vidas, recuperando seres humanos. A 
este respeito mencionou o trabalho desenvolvido em todas as penitenciárias do estado, dentro das cadeias, por um 
movimento chamado “100% Liberdade” ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular, obtendo resultados impressionantes na 
transformação das pessoas. Lamentou o grande contingente de jovens envolvidos com o crime, comentando que, quando 
era criança, os criminosos eram barbados, bigodudos, homens experientes envolvidos em pequenos roubos. Hoje, 
infelizmente, os jovens e adolescentes encabeçam a fileira dos que estão na contramão das coisas boas. Pediu depois um 
minuto de silêncio, no momento oportuno, pelo falecimento do ex-prefeito de Belém, Coutinho Jorge, aos 79 anos de idade. 
Inteirou ter tido o privilégio de conhecê-lo quando este exercia a gestão municipal, afirmando ser ele merecedor de toda 
consideração. Chefiando o executivo municipal por apenas dois anos, buscou fazer o melhor pelos munícipes. Encerrado 
este pronunciamento, o presidente Fabrício Gama fez o registro de que todos os demais vereadores já haviam concordado 
em fazer esta homenagem a Coutinho Jorge. Pela liderança do bloco MDB – PHS, Pablo Farah fez uma retrospectiva da 
história de luta de Coutinho Jorge: este iniciou sua vida política como deputado federal, foi secretário estadual de Educação, 
foi o primeiro prefeito de Belém eleito após a redemocratização do país, foi senador da República e ministro. Enalteceu 
depois este grande homem público, economista, que tanto ajudou a comunidade belenense e paraense, prestando serviços 
relevantes à sociedade local. Dentre estes, destacou a criação da Guarda Municipal de Belém – GMB, sendo seu idealizador, 
embora a primeira turma da GMB tenha entrado em serviço de fato na gestão de Augusto Rezende. Fez o registro de seu 
pesar por este falecimento e noticiou que, por isso, a Prefeitura de Belém decretara luto oficial de três dias. Afirmou serem 



pessoas assim que o inspiram como parlamentar, pessoas que realmente usaram o cargo público para trazer melhorias à 
sociedade. Acrescentou que Coutinho Jorge também foi o idealizador da Feira de Artesanato da Avenida Presidente Vargas. 
Assim, fez questão de apresentar um projeto hoje a esta Casa para que esta feira seja batizada com o nome de Coutinho 
Jorge e isto fique para a história. Disse ter certeza de que este parlamento aprovará este projeto para homenagear um 
grande homem público, probo, que se aposentou como membro do Tribunal de Contas do Estado do Pará e teve zelo com o 
dinheiro público. Pediu que todos se inspirem em Coutinho Jorge e que possam apresentar projetos, trabalhando em prol de 
nossa sociedade. Pela liderança do bloco DC – Avante – Podemos, Dr. Elenílson relatou ter participado, no último domingo, 
da V Caminhada de Conscientização da Síndrome de Down. Agradeceu pelo carinho com que foi recebido por portadores da 
síndrome e por vários profissionais que trabalham nesta área. Recordou ter proposto a lei que criou a Semana de 
Conscientização dos Portadores de Transtorno do Espectro Autista. Disse esperar que a Secretaria Municipal de Educação e 
a Secretaria Municipal de Saúde estejam preparando este evento. Referiu que hoje há um grande número de crianças 
portadoras deste transtorno que não têm agentes facilitadores nas escolas. Ressaltou a necessidade de ampliar o número de 
profissionais que auxiliem no diagnóstico das crianças autistas, pois estas acabam sendo vítimas de bullying no ambiente 
escolar. Explicou que as crianças autistas isolam-se, com prejuízos sociais e na linguagem, sofrendo humilhações, 
segregação e agressões. Externou acreditar que as secretarias municipais de Saúde e de Educação estejam preparando a 
Semana de Conscientização dos Portadores de Transtorno do Espectro Autista. Encerrado o Horário de Liderança, o 
presidente da sessão, Fabrício Gama, leu o comunicado do presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro 
Freitas, convocando os demais parlamentares a reunirem-se – a partir do dia 20/03/2019, às doze horas, neste plenário – em 
sessão extraordinária, em regime de tantas quantas forem necessárias, para discutir e votar o projeto de lei, constante no 
Processo nº 1246/13, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde – CMS/BEL”; o projeto de lei, constante do 
Processo nº 1779/13, que “Dispõe sobre o pagamento do auxílio transporte em pecúnia aos servidores da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB”; o projeto de lei, constante no Processo nº 0100/14, que “Dispõe sobre 
a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual – CDS” e o projeto de lei, constante do Processo nº 1064/14, que “Cria o 
Bairro Antônio Lemos e altera a Lei nº 7806, de 30/07/1996”, sendo todos estes de autoria do Poder Executivo Municipal. 
Após esta leitura, o presidente Fabrício Gama solicitou aos parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. 
Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi então posta em votação e aprovada por unanimidade a 
ata referente à 10ª sessão ordinária do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa desta legislatura. Em seguida, fez-se um minuto 
de silêncio em homenagem póstuma a Fernando Coutinho Jorge, ex-prefeito de Belém, falecido em 17/03/2019. 
Posteriormente, o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando que a sessão fosse encerrada para que os 
parlamentares pudessem participar do velório de Coutinho Jorge, se assim o desejassem. Posta em votação, esta solicitação 
foi aprovada pela plenária. O presidente informou então que faria a leitura dos projetos constantes na pauta desta Primeira 
Parte e, ulteriormente, encerraria a sessão. Finalizado este ato, o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando 
a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Após esta deliberação, às 
dez horas e doze minutos, o presidente Fabrício Gama encerrou a sessão. Estavam licenciados os vereadores Joaquim 
Campos, Blenda Quaresma e Nehemias Valentim. Justificou sua ausência o vereador Mauro Freitas. Estiveram presentes os 
vereadores: Dr. Elenílson, Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco, Fabrício Gama e 
Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Professora Nilda Paula e Lulu das Comunidades, pelo bloco 
PSD - PTC; Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB – PSL; Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; 
Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B, PT; 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; Simone Kahwage, 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 19 de março de 2019.           
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