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No vigésimo sétimo 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. Em virtude de problemas técnicos no painel eletrônico, a 

Mesa, através do presidente, registrou nominalmente a presença dos vereadores. Estavam presentes ao início da sessão, 

além do presidente Mauro Freitas, os vereadores Paulo Queiroz, Gleisson Oliveira, Moa Moraes, Pablo Farah e Marciel 

Manão. Em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, declinou o vereador Paulo 

Queiroz. Pronunciando-se, conforme o livro de inscrição, o vereador Pablo Farah agradeceu a oportunidade de ter presidido a  

sessão especial em homenagem ao Dia Municipal do Contabilista. Parabenizou o mercado do Ver-o-Peso, em nome de seus 

trabalhadores, pelos seus 392 anos de existência. Defendeu a necessidade da revitalização daquele mercado. Informou já 

existirem dois projetos de lei de sua autoria tramitando na Câmara Municipal de Belém, visando o benefício dos  trabalhadores 

do Ver-o-Peso. Informou que um dos projetos diz respeito à alfabetização dos feirantes e terá apoio da Prefeitura de Belém. Já 

o outro projeto propõe dar aulas de inglês prático aos feirantes, para que possam ter um contato mais eficiente com os turistas 

que vêm visitar o Ver-o-Peso, oriundos do vários países, e possuem interesse na cultura paraense. Ao término desta 

manifestação, a Mesa registrou a presença da deputada estadual do Amapá, senhora Aldilene Souza. Assumiu em seguida a 

presidência da sessão o vereador Moa Moraes. Pelo livro de inscrição, o vereador Mauro Freitas falou a respeito das  

comemoração dos 392 anos do mercado do Ver-o-Peso. Defendeu que, na época em que a prefeitura apresentou o projeto de 

revitalização daquele mercado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, através de sua 

superintendente, Maria Dorotéia de Lima, e por motivos unicamente políticos e ideológicos, embargou o início das obras. 

Informou aos parlamentares sobre nova tentativa, anunciada pela Prefeitura Municipal de Belém, de revitalização do mercado 

do Ver-o-Peso. Após discursar, o vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Posteriormente, o vereador Dr. 

Chiquinho falou a respeito de um requerimento de sua autoria versando sobre a realização de uma sessão especial onde seria 

debatida a construção de um hospital público veterinário em Belém. Recordou que, em votação, o requerimento foi rejeitado 

pela maioria dos vereadores. Cobrou um posicionamento das lideranças que representam o governo na Câmara Municipal de 

Belém. Também comentou outro requerimento de sua autoria solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal 

Diário do Pará intitulada "População do Jurunas espera por unidade de Saúde há cinco anos". Segundo informou, o dinheiro 

para a construção da Unidade de Saúde do Jurunas já está disponível desde o ano de 2014 e que a obra não foi entregue à 

população devido à incompetência da administração municipal do prefeito Zenaldo Coutinho. Solicitou, em seguida, o apoio 

dos demais parlamentares para a aprovação do requerimento que apresentará solicitando a realização de sessão especial 

para debater a entrega das Unidades de Pronto Atendimento - UPA da Marambaia e UPA do Jurunas. Assumiu depois a 

presidência da Mesa o vereador Moa Moraes. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela 

liderança do bloco PSDB - PSL, Nehemias Valentim demonstrou preocupação com a conduta de alguns pedestres e ciclistas 

que não respeitam as leis de trânsito. Neste momento, reassumiu a presidência da sessão o vereador Mauro Freitas. Dando 



continuidade a seu pronunciamento Nehemias Valentim constatou muitas vezes que algumas pessoas no trânsito sofrem da 

doença da má conduta e má educação. Pablo Farah, pela liderança do bloco MDB - PHS, disse ser inadmissível a espera de 

dezessete anos para dar início à revitalização do Ver-o-Peso. Colocou-se à disposição das autoridades e feirantes para 

contribuir na reforma daquele mercado. Parabenizou o sindicato da Polícia Civil na pessoa de seu diretor, senhor Raimundo 

Pimentel, e defendeu a valorização dos profissionais das carreiras da segurança pública como forma efetiva de combate à 

criminalidade. Pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira saudou a deputada Aldilene Souza e defendeu que por motivo de 

politicagem as obras de revitalização do mercado do Ver-o-Peso não foram realizadas. Enalteceu a importância daquele 

mercado para a cultura e economia de Belém e do estado do Pará. Defendeu a administração municipal das constantes 

acusações de que o prefeito não estaria dando a devida importância à Saúde. Enumerou os avanços conquistados na Saúde 

de Belém pela atual gestão municipal com a entrega das Unidades de Pronto Atendimento da Sacramenta, Terra-Firme e 

Guamá, bem como a futura entrega do pronto socorro do Guamá. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, 

Marciel Manão agradeceu a visita da deputada estadual Aldilene Souza a esta Casa de Leis. Em seguida, informou sobre 

pesquisa que fez a respeito do rodízio de carros visando melhorar o fluxo de trânsito em Belém. Apresentou o documento que 

encaminhará ao prefeito Zenaldo Coutinho propondo a criação do rodízio veicular em Belém. Pela liderança do PSOL, 

Fernando Carneiro em visita ao Ver-o-Peso constatou a situação de abandono em que o mesmo se encontra juntamente com 

o  Solar da Beira. Lembrou aos presentes que, na ocasião do aniversário de 400 anos de Belém, o prefeito Zenaldo Coutinho 

anunciou a reforma do mercado do Ver-o-Peso, mas que - por ser este mercado tombado municipal, estadual e nacionalmente 

- é necessário que o projeto das obras seja apreciado por órgãos de fiscalização como, por exemplo, o IPHAN. Alegou ter 

ocorrido exatamente o contrário na apresentação do projeto de 2016 e, por esse motivo, o IPHAN acertadamente barrou a 

obra. Criticou ato normativo da Presidência da República dando aval à comemoração do Golpe Militar de 1964. Lembrou aos 

vereadores que um dos atos oriundos da ditadura militar, além dos encarceramentos, torturas e assassinatos, foi o 

cerceamento do Poder Legislativo em nível municipal, estadual e federal, cassando direitos de vereadores, senadores e 

deputados estaduais e federais. Recordou ainda a forma torpe com que foi perseguida a família de Paulo Fonteles, um ilustre 

vereador desta Casa Legislativa, nascido no cárcere enquanto sua mãe estava prisioneira da ditadura militar. Pela liderança da 

Oposição, Fernando Carneiro externou seu repúdio ao ato normativo da Presidência da República incitando a comemoração 

do golpe militar de 1964. Em seguida, este parlamentar cedeu o restante de seu tempo como liderança da Oposição ao 

vereador Amaury da APPD. Amaury da APPD disse comungar do mesmo pensamento do vereador Fernando Carneiro a 

respeito da posição da Presidência da República quanto à comemoração do Golpe Militar de 1964. Ao qualificar Jair Messias 

Bolsonaro como sendo desequilibrado, disse entender o motivo pelo qual os presidentes do senado chileno, Jaime Quintana 

(Partido Pela Democracia), e da Câmara dos Deputados chilena, Ivan Flores (do partido Democracia Cristã) rejeitaram o 

convite para prestigiar a visita do presidente do Brasil. Ao término deste discurso, o presidente Mauro Freitas concedeu a 

palavra à deputada estadual do Amapá, senhora Aldilene Souza que agradeceu a oportunidade de prestigiar este Poder 

Legislativo. Logo após este discurso, encerrou-se o Horário de Liderança e o presidente registrou nominalmente a presença 

dos vereadores Amaury da APPD, Moa Moraes, Fernando Carneiro, Dr. Chiquinho, Enfermeira Nazaré Lima, Neném 

Albuquerque, França, Paulo Queiroz, Nehemias Valentim, José Dinelly, Rildo Pessoa, Simone Kahwage, Professora Nilda 

Paula, Pablo Farah, Gleisson Oliveira, Marciel Manão e Mauro Freitas. Com apenas dezessete vereadores presentes, não 

houve quórum. Aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente até a nova verificação de presença. Passados os 

dez minutos regimentais, fez-se nova verificação de presença. Estavam presentes Moa Moraes, Enfermeira Nazaré Lima, Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro, Neném Albuquerque, França, Pablo Farah, Professora Nilda Paula, Simone Kahwage, Rildo 

Pessoa, Marciel Manão, Gleisson Oliveira, Amaury da APPD, Nehemias Valentim e Mauro Freitas. Com quinze vereadores 

presentes, permaneceu a ausência de quórum e o presidente declarou encerrada a sessão às dez horas e quinze minutos 

convidando os vereadores para sessão ordinária  do dia primeiro de abril e para a sessão especial a fim de promover o debate 

acerca do tema "A Valorização da Mulher no Mercado de Trabalho" marcada para este dia às quinze horas. Justificaram suas 

ausências os vereadores Professor Elias, Bieco, John Wayne, Igor Andrade e Toré Lima. Estavam licenciados os vereadores 



Blenda Quaresma e Adriano Coelho. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco DC-

AVANTE-PODEMOS; Marciel Manão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Professora Nilda Paula, pelo bloco 

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

PSC-PPS; Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e 

Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; Émerson Sampaio, pelo PP. 

França e Simone Kahwage, pelo 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 27 

de março de 2019. 
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