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No vigésimo 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 Mauro Freitas. Presentes ainda os ex-presidentes deste Poder Legislativo: Nélson 

Chaves, Victor Cunha, Oséas Silva, Paulo Queiroz, Zeca Pirão e Carlos Augusto. O presidente solicitou aos demais 

vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico e, em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de 

inscrição, Igor Andrade desejou a todos os presentes um ótimo dia e falou a respeito dos serviços prestados pela 

concessionária de energia CELPA (Centrais Elétricas do Pará). Segundo informações fornecidas pelos consumidores, além de 

prestar um péssimo serviço a empresa vem cobrando valores exorbitantes. Defendeu como opção aos serviços da Celpa, a 

utilização de formas alternativas de geração de energia elétrica, como por exemplo o uso de placas solares. Em aparte, o 

vereador Pablo Farah, informou sobre a realização de uma sessão especial que foi aprovada nesta Casa e que tratará 

exatamente da questão levantada pelo vereador Igor Andrade. Em seguida, Paulo Queiroz agradeceu ao ex-vereador Victor 

Cunha que, através de um projeto de lei de sua autoria, tornou-o cidadão de Belém, sendo baiano. Informou que, neste mês de 

março, apresentará uma série de projetos de lei visando garantir novos direitos, promover o protagonismo e proteger a 

segurança das mulheres em todos os seus múltiplos papéis. Mencionou a comunidade evangélica de que participa como uma 

das que mais valorizam as mulheres, desde sua fundação, tendo mulheres em total igualdades de condições com os homens. 

Destacou e parabenizou a atuação do governador do estado, Hélder Barbalho, nos primeiros meses de sua gestão. Fernando 

Carneiro saudou os ex-presidentes da Câmara Municipal de Belém presentes à sessão. Depois, cobrou um posicionamento 

desta Casa sobre o problema da coleta de lixo no município. Informou que após as gestões municipais de Belém, Ananindeua 

e Marituba serem questionadas sobre possíveis soluções para o problema, somente esta última respondeu a questão. A 

resposta dada pela administração pública de Marituba foi externar a intenção de manter o despejo do lixo que produz no aterro 

sanitário de Marituba, já que representa menos de 5% do total do lixo recebido pelo aterro. Disse que espera a presença dos 

demais parlamentares na sessão especial aprovada nesta Casa que debaterá a questão do tratamento dos resíduos sólidos 

em Belém, marcada para o dia 21 de março de 2019. Lulu das Comunidades falou a respeito da comissão que será instalada 

na Câmara Municipal de Belém para analisar os serviços prestados pela concessionária de energia Celpa. Defendeu a saída 

da Rede Celpa do Pará e a entrada de outras empresas na disputa pelo fornecimento de energia elétrica para nosso estado. 

Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pelo bloco PDT - PSB , Igor Andrade declinou da 

palavra. Pelo bloco PSDB - PSL, Paulo Queiroz declinou de fazer uso da palavra. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Lulu das 

Comunidades defendeu o trabalho das empresas ditas "limpa fossas" que  prestam serviços para a população, mas que vêm 

sendo impedidos de despejar os detritos no lixão do Aurá e na COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará. Lembrou que 

os trabalhadores dos "limpa fossas" contribuem para o Estado e Município através de pagamento de impostos. Propôs aos 

líderes do governo nesta Casa que intercedam junto ao prefeito e ao governador para que estes possam receber uma 

comissão composta por representantes dos trabalhadores e empresários do ramo de "limpa fossas". Pela liderança do 

Governo, Gleisson Oliveira saudou os ex-presidentes presentes na sessão. Falou sobre as marés altas previstas para estes 

dias de março. Defendeu a administração da Prefeitura Municipal diante das muitas críticas a respeito dos constantes 



alagamentos. Em aparte, o vereador Zeca Pirão endossou o ponto de vista apresentado pelo vereador Gleisson Oliveira, 

declarando que os constantes alagamentos não são decorrentes de uma má administração e sim de chuvas e marés 

historicamente recorrentes em Belém. Pela bancada do PRB, Toré Lima cumprimentou os ex-vereadores presentes. Discorreu 

sobre um vídeo onde o deputado federal Vavá Martins do Partido Republicano Brasileiro aparece mostrando os transtornos 

ocasionados pelo alagamento na Avenida João Paulo II, no bairro do Curió Utinga. Segundo informou este parlamentar, o 

deputado Vavá Martins comprometera-se em ajudar a Prefeitura Municipal de Belém, através de emendas parlamentares no 

valor de 2 milhões de reais, para sanar problemas de alagamentos como o mostrado no vídeo. Assumiu depois a presidência 

da Mesa o vereador Fabrício Gama. Em seguida, Mauro Freitas, pela liderança do bloco DC - AVANTE, falou da Lei Municipal 

nº 9.027, de 09 de agosto de 2013, que instituiu no calendário de eventos do município de Belém, o Dia Municipal do Poder 

Legislativo. Baseado nesta data, como presidente da Câmara Municipal de Belém, decidiu inaugurar o painel com as fotos de 

todos os trinta e nove parlamentares que foram presidentes deste Poder Legislativo bem como da Mesa diretora do biênio 

2019/2020. Com satisfação, registrou a presença dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Belém Nélson Chaves, Victor 

Cunha, Oséas Silva, Paulo Queiroz, Zeca Pirão e Carlos Augusto. Registrou ainda a presença do senhor Victor Cunha Neto 

representando o ex-vereador Joaquim Passarinho. Como liderança do bloco MDB-PHS, Pablo Farah saudou os ex-vereadores 

presentes. Lembrou da trajetória do político Antônio Lemos e suas contribuições para a urbanização do município de Belém, 

dentre outras. Neste ínterim, reassumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas que comunicou a visita da taça do 

Campeonato Paraense de Futebol. A taça foi exposta para apreciação pública. Na sequência, o presidente concedeu a palavra 

ao ex- vereador Nélson Chaves. Logo depois, a Mesa registrou a presença do ex- vereador Doutor Castro e informou sobre o 

falecimento do ex-vereador Carlos Alberto Oliveira de Couto, vice-presidente deste Poder no período de 1975 a 1983 . A Mesa 

solicitou um minuto de silencio em homenagem póstuma ao falecido, o que foi prontamente realizado. Logo após esta 

homenagem, foi aprovada pelas lideranças a Questão de Ordem proposta pelo vereador Fabrício Gama solicitando que as 

atividades deste dia (em decorrência da inauguração do novo painel com as fotos dos ex-presidentes) passassem para o dia 

25 de março de 2019. Em seguida, o presidente agradeceu aos servidores da Câmara Municipal de Belém em nome da 

Diretora do Departamento Legislativo, Ellen Farache, que com competência auxiliou todos os ex-vereadores presentes na 

época em que foram presidentes desta Casa. Após o agradecimento, a Mesa concedeu a palavra aos ex-presidentes Zeca 

Pirão, Carlos Augusto, Victor Cunha e Doutor Castro. Findas estas manifestações, o presidente Mauro Freitas encerrou a 

sessão às dez horas e quarenta e dois minutos, conforme acordo de lideranças. Justificaram suas ausências os vereadores: 

Altair Brandão e Rildo Pessoa. Estavam licenciados os vereadores Blenda Quaresma, Joaquim Campos e Nehemias Valentim.  

Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Marciel Manão, 

Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Lulu da Comunidades, Professora Nilda Paula, Sargento 

Silvano, pelo bloco PSD-PTC; Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly e Wellington 

Magalhães, pelo bloco PSC-PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Adriano 

Coelho, Gleisson, Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; 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 20 de março de 2019. 
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