
 
Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

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

Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 
suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Joaquim Campos expressou 
não acreditar que, desde 1616, ainda não saibamos em que época do ano as chuvas ficam mais intensas em nossa cidade, 
em nosso estado. Relatou ter visitado cinco bairros de Belém testemunhando a precariedade em que se encontram as ruas. 
Sugeriu que, como as obras de recuperação destas não podem ser feitas agora devido ao período chuvoso, se faça um 
levantamento para que a Prefeitura tenha a noção exata de onde deve atuar e em tempo hábil. Informou ter estado 
recentemente nos bairros de Parque Verde, Tapanã, Terra Firme, Bengui e Marambaia e em todos eles as pessoas foram 
unânimes em reclamar da buraqueira. Defendeu a criação de uma força tarefa para tentar amenizar o prejuízo que os 
munícipes estão tendo, com dificuldades para chegar a suas casas, mesmo que de carro, havendo vários pontos de 
alagamento em toda cidade. Fez depois a comparação entre as atitudes do ex-presidente Lula, hoje presidiário, e a do atual 
presidente Jair Bolsonaro. Lula visitou a Palestina e abraçou o amigo Yasser Arafat – líder palestino, terrorista, muçulmano e 
anticristão – não tendo colocado flores no túmulo do soldado israelense. Bolsonaro, representando a nação brasileira, visitou 
Israel e depositou flores no túmulo do soldado desconhecido. Lembrou ter lido na tribuna desta Casa há dois anos o 
Decálogo de Lenin e acusou a esquerda de querer o poder pelo poder e não para beneficiar os pobres e também de atacar 
as religiões. Afirmou que José Dirceu é o cérebro de toda a panfletagem eletrônica de esquerda que hoje existe. Mencionou 
o comentário de uma senhora nas redes sociais exaltando a paz em que se vivia no período da Ditadura Militar. Disse não ter 
vergonha nenhuma de sua história de vida, pois trabalha desde os quatorze anos com carteira assinada, viveu sob o Regime 
Militar e, trabalhando bem em frente, presenciou o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, perpetrado por 
Franklin Martins e a corja toda que hoje pretende tomar o país na marra. Alertou a esquerda para que se prepare ao tentar 
fazê-lo, pois a infantaria está pronta para recebê-la. Em aparte, manifestou-se o vereador Toré Lima. Findo este 
pronunciamento, Fabrício Gama assumiu a presidência da Mesa. Igor Andrade referiu-se ao programa Globo Repórter, 
veiculado na última sexta-feira pela Rede Globo, dedicado inteiramente a Alter do Chão. Considerou muito linda esta 
produção, exibindo a grandeza da natureza daquela região, as belezas naturais, a humildade dos moradores de Alter do 
Chão e de Santarém, a culinária local, os remédios naturais. Avaliou que o programa mostrou uma realidade que precisamos 
explorar ainda mais em nosso estado através do turismo. Julgou que Belém também tem grande potencial turístico: um rio 
que é um mar, as ilhas de Mosqueiro e Outeiro, com suas praias, a vila de Icoaraci, a ilha do Combú e as demais ilhas que 
formam o território do município. Ajuizou que, após esta divulgação feita pela Rede Globo, haverá um incremento no número 
de turistas em nosso estado e muitos deles passarão pela capital. Fez votos de que isto impulsione mais nossa economia, 
com visitas aos pontos turísticos de nossa cidade. Observou que há hoje maior facilidade para viajar da Europa ou Estados 
Unidos até nossa capital, com as novas linhas áreas criadas. Comemorou a divulgação positiva de nosso estado feita pelo 
programa, pois há muito tempo o Pará só ocupava os noticiários nacionais de forma negativa. Comentou que precisamos 
receber bem os turistas e manter a cidade limpa, pois boa parte da sujeira nas ruas é oriunda do mau comportamento dos 
moradores. Externou que se cada cidadão fizer sua parte, isso facilitará muito o trabalho do poder público. Reconheceu 
haver uma carência muito grande no serviço de coleta de lixo, especialmente no que concerne ao recolhimento de entulho. 
Sugeriu que a Prefeitura de Belém faça um calendário informando os dias exatos em que o caminhão para recolhimento 
deste material passará em cada bairro. Lembrou que o descarte irregular colabora para os alagamentos. Parabenizou a 
Rede Globo pela iniciativa de exibir o referido programa. Simone Kahwage parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pela 
entrega da Academia ao Ar Livre Professor Ricardo Brito, na Praça Amazonas, neste domingo. Notificou que havia muita 



gente naquele logradouro e os moradores estavam felizes, pois esta academia trará qualidade de vida, saúde e 
entretenimento, ficando a praça revitalizada. Afirmou ser necessário divulgar as obras realizadas pela PMB, embora haja 
muito ainda a ser feito na cidade. Asseverou ser muito importante, porém, que as emendas parlamentares cheguem às 
secretarias municipais, pois o que é arrecadado pelo município não é suficiente para realizar tudo o que é necessário. Em 
aparte, manifestaram-se os vereadores Zeca Pirão e Fernando Carneiro. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o 
Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PDT – PSB, Igor Andrade inteirou ter conversado, na semana anterior, com 
funcionários dos serviços de emergência da capital, tanto do SAMU quanto das empresas particulares prestadoras de 
serviços de saúde. Aludiu à retenção das macas do SAMU nos hospitais da nossa cidade, tanto públicos quanto particulares, 
quando trazem algum paciente. Relatou que a maca só é liberada quando o paciente é colocado em um leito naquele 
estabelecimento de saúde, é autorizado a retornar a sua casa ou quando volta à ambulância para ser levado a outro local. 
Deste modo, continuou, a ambulância fica retida por um longo tempo na porta do hospital, passando às vezes até três ou 
quatro horas nesta situação. Enquanto isso, muitas chamadas para o SAMU ficam aguardando atendimento. Comunicou 
estar estudando um projeto, que apresentará nesta Casa, determinando que tal retenção não mais ocorra nos 
estabelecimentos municipais de saúde de Belém e nem nos hospitais da rede privada – estes devem ter macas de reserva 
para receber os pacientes do SAMU. Com isso se evitará que muitas pessoas fiquem esperando pelo atendimento. Pela 
liderança do bloco PSDB – PSL, Nehemias Valentim instou a SEMOB a adotar uma ação séria e urgente contra motoristas e 
motociclistas que não respeitam as leis de trânsito colocando suas próprias vidas e as vidas de outras pessoas em risco em 
nossa cidade. Tratou depois do sério problema da má qualidade da água fornecida ao bairro da Terra Firme, que ocorre 
desde dezembro do ano passado. Divulgou que a Cosanpa emitira uma nota dizendo que a água está normal, perfeita. 
Entretanto, contrapôs, a água que chega às residências tem cor amarelada e parece não ter recebido nenhum tratamento. 
Expressou que agora se paga um preço mais caro por uma água de péssima qualidade. Aditou que, neste período chuvoso, 
os lagos Bolonha e Água Preta recebem água de todos os lados. Se a água vier deles sem tratamento e cuidado corretos, 
certamente causará doenças. Apelou então à Cosanpa para que tenha mais responsabilidade e cuidado no tratamento da 
água. Declarou que não reconhecer o erro, contestando o óbvio, não é honesto, sendo melhor assumir o erro e corrigi-lo do 
que continuar a fornecer água de má qualidade à população de Belém. Pela liderança do PRB, Toré Lima retomou o tema 
tratado anteriormente pelo vereador Nehemias Valentim, expressando que outros bairros além da Terra Firme recebem água 
de má qualidade – Canudos, Marco e outras localidades também sofrem com o problema, embora a Cosanpa realmente 
tenha divulgado uma nota dizendo que a água está sendo tratada. Reportou que no bairro do Curió-Utinga, onde participou 
de uma grande assembleia na quinta-feira anterior, não há água há quatro semanas. A este respeito, informou já ter sido 
solicitado uma audiência com o presidente da Cosanpa. Discorreu que, embora seja primeiro de abril, este não deve ser um 
dia de mentira, mas um dia de verdade, com respeito à população. Pontuou sempre receber em seu gabinete e nas redes 
sociais as mesmas reclamações: residências sem água, ruas que precisam de pavimentação e drenagem e outras. Opinou 
ser necessário ficar mais ao lado da população ao invés de restringir-se apenas aos acordos político-partidários. Manifestou 
seu apoio ao vereador Nehemias Valentim convidando-o a juntar-se à comissão formada para resolver os problemas do 
abastecimento de água dos bairros e participar da audiência com o presidente da Cosanpa marcada para a semana 
posterior. Repercutiu depois que, com apenas três meses de governo, grande parte das pessoas que votaram em Bolsonaro 
já estão arrependidas, segundo a grande imprensa – 47% dos eleitores que por ele optaram já se arrependeram. Pior do que 
isso - contrariando o princípio de que as vagas em órgãos públicos devem ser preenchidas por concurso público, dando um 
tiro no pé de quem o elegeu, principalmente da juventude – o governo federal orienta todos os órgãos a priorizar a 
terceirização, sendo o concurso público a última opção. Além disso, continuou, o principal órgão de educação do país, o 
MEC, está em crise, com treze pessoas sendo afastadas. Agora, para acalmar os ânimos, colocou-se um militar, que jamais 
discutiu educação na vida. Ironizou dizendo que este é o país da mudança e do progresso. Pela liderança do Governo, 
Gleisson Oliveira parabenizou a gestão do prefeito Zenaldo Coutinho pela inauguração - na Praça Amazonas, no dia anterior 
- da Academia Professor Ricardo Cruz Brito. Explicou que este foi um funcionário da Secretaria Municipal de Esporte, 
Juventude e Lazer - SEJEL que falecera por problemas cardíacos, sendo então homenageado desta forma. Ressaltou a 
importância de uma academia ao ar livre para as pessoas manterem a saúde, pois muitas precisam praticar exercícios, mas 
não podem pagar por uma academia particular. Lembrou que muitas praças contam com equipamentos para a prática de 
atividades físicas, mas algumas estão precisando de reformas, que incluem também a renovação dos equipamentos. Entre 
estas citou a Praça Benedito Monteiro (Praça do Guamá), na Rua Barão de Igarapé Miri, cuja reforma total já foi aprovada, 
incluindo também os equipamentos. Reconheceu a importância desta praça, e da academia que lá existe, para a 
comunidade, pois lá muitas pessoas da terceira idade exercitam-se e são ministradas muitas aulas. Parabenizou novamente 



o prefeito Zenaldo Coutinho e o secretário Wílson Neto, titular da SEJEL, julgando que este tem feito uma gestão muito 
participativa à frente desta secretaria. Acrescentou estar sendo feito um levantamento da situação das praças e dos 
equipamentos destas na cidade para verificar a necessidade de reformas. Chamou a atenção para os danos provocados pelo 
período chuvoso e pela ação de vândalos, que destroem os equipamentos, prejudicando a comunidade que os utiliza e a 
coletividade como um todo, pois o dinheiro para a reforma e reposição deles vem dos impostos pagos por todos. Em aparte, 
manifestaram-se os vereadores Pablo Farah e Igor Andrade. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade – Patriota – PR, 
Zeca Pirão opinou que todos os bairros de Belém deveriam ter academias ao ar livre e cada distrito deveria ter um centro 
para a prática de esportes e atividade física, aproveitando-se espaços ociosos para isto. Citou como exemplo a área do Iate 
Clube do Pará, que está há anos sem utilização plena, desde a gestão de Duciomar Costa. Contou já ter sugerido ao prefeito 
Zenaldo Coutinho a revitalização daquela área, com a participação de empresários de Belém, tornando-a um espaço para a 
prática de esportes pela população. Entretanto, lamentou, apesar de ser um terreno belíssimo, localizado às margens do Rio 
Guamá, até hoje nada foi feito. Pontificou que a população precisa de lazer, locais aonde, nos finais de semana, possa levar 
seus filhos e que também, nos dias de semana, sirvam para a prática de esportes. Salientou que o povo está sofrendo 
devido à atuação lesiva da Rede Celpa (que cobra faturas de elevado valor) e com as falhas no abastecimento de água, 
constituindo estes problemas um gargalo estrangulando nossa cidade. Revelou estar trabalhando em um projeto para dotar 
dez casas contíguas de placas solares, formando um único sistema. Aditou que estas casas serão definidas, através de 
sorteio, dentro de um bairro de Belém e os usuários não pagarão pela energia elétrica. A intenção, esclareceu, é mostrar ser 
possível, utilizando 70 milhões de reais anuais dos 100 milhões que a PMB recebe todo ano, beneficiar cerca de dez mil 
famílias em Belém. Os resultados do projeto, prosseguiu, serão apresentados ao prefeito de Belém ou aos candidatos a 
prefeito de nossa cidade. Expressou que visa com isto beneficiar a população mais pobre, pois esta não tem condição de 
pagar pela energia elétrica. Em aparte, manifestou-se o vereador Dinelly. Pela liderança do PP, Émerson Sampaio fez um 
apelo ao líder do governo nesta Casa, vereador Gleisson Oliveira, ao prefeito Zenaldo Coutinho e ao secretário Cláudio 
Mercês (titular da SESAN) para que se faça a recuperação emergencial de trechos da Rodovia do Tapanã. Disse ter 
oficializado este pedido há trinta dias através de ofícios, reforçando-o através de mensagens ao prefeito, de mensagens ao 
secretário e através de fotos no Whatsapp. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente da sessão, Fabrício Gama 
solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte 
da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes às sessões ordinárias 5ª, 
7ª, 11ª, 12ª, 13ª e 15ª e às sessões extraordinárias 2ª e 3ª, todas relativas ao 1º Período da 3ª Sessão Legislativa desta 
legislatura. Passou-se depois à leitura e votação do requerimento do vereador Neném Albuquerque solicitando licença 
particular no dia 26/03/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se em seguida a leitura e votação do requerimento 
do vereador Adriano Coelho solicitando dois dias de licença parlamentar, no período de 26 a 27/03/2019, sendo este 
aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador Mauro Freitas 
solicitando quatro dias de licença parlamentar, no período de 02 a 05/04/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-
se a seguir a leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a formação de uma comissão especial para 
acompanhar a questão do tratamento dos resíduos sólidos em Belém e na Região Metropolitana, sendo que esta também 
poderá representar nosso município em uma possível comissão tripartite a ser formada entre os municípios de Belém, 
Marituba e Ananindeua. Após a leitura, o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando que fosse verificado se 
um requerimento de mesmo teor já não fora anteriormente protocolado. Foi explicado ter sido aprovada, atendendo à 
solicitação do vereador Amaury da APPD, a criação de uma frente parlamentar para discutir o saneamento em Belém. O 
vereador Moa Moraes afirmou então que o requerimento do vereador Fernando Carneiro deveria ser arquivado porque 
solicitação semelhante já fora aprovada em plenário. O vereador Toré Lima pediu nova Questão de Ordem e explicou que o 
requerimento de Fernando Carneiro tinha outra natureza, pois não se tratava de criar uma frente parlamentar para discutir o 
saneamento em nossa cidade, mas da formação de uma comissão especial para acompanhar o tratamento dos resíduos 
sólidos em Belém e na Região Metropolitana. Acrescentou que isto também estava sendo discutido em todas as casas 
legislativas da Região Metropolitana, processo que vinha acompanhando, participando das audiências. O vereador Fernando 
Carneiro pediu nova Questão de Ordem e explicou serem duas instituições diferentes a frente parlamentar e a comissão 
especial. Esta está prevista no Regimento Interno da CMB quando se tratar de uma questão específica que foge à alçada 
das comissões permanentes, enquanto a frente parlamentar tem outra natureza, não sendo conflitantes estas instituições. O 
vereador Amaury da APPD pediu nova Questão de Ordem e esclareceu que a frente parlamentar por ele solicitada tem por 
objetivo discutir principalmente o problema da água em nosso município. Observou que Fernando Carneiro solicita a 
formação de uma comissão especial para discutir o tratamento do resíduo sólido, sendo duas coisas completamente 



diferentes. Em seguida, pediu Questão de Ordem o vereador Igor Andrade e reiterou os posicionamentos anteriores dos 
vereadores Fernando Carneiro e Toré Lima advertindo que esta Casa deve formar tal comissão, pois não pode ficar de fora 
desta discussão. Aditou que as casas legislativas de Marituba e Ananindeua já aprovaram a formação de comissões 
similares. Manifestou que subscreverá o requerimento de Fernando Carneiro, afirmando ser de suma importância para o 
município de Belém participar desta discussão. O vereador Moa Moraes disse então que os colegas pediram Questão de 
Ordem, mas não expressaram nenhuma solicitação, como seria o caso, apenas externaram sua opinião. O vereador 
Fernando Carneiro pediu então Questão de Ordem dizendo não haver arquivamento devido à duplicidade em requerimentos 
de mesmo teor, ocorrendo isto apenas em projetos. Solicitou então que se votasse o seu requerimento. O presidente 
Fabrício Gama considerou não haver impedimento quanto à solicitação do vereador Fernando Carneiro e colocou o 
requerimento em votação no painel, sendo este aprovado por unanimidade com vinte e seis votos favoráveis. Justificaram 
seus votos os vereadores Zeca Pirão, Fernando Carneiro, Fabrício Gama (sendo a presidência da sessão assumida pela 
vereadora Simone Kahwage), Toré Lima (reassumindo a presidência da sessão, neste ínterim, o vereador Fabrício Gama), 
Sargento Silvano, Igor Andrade, Émerson Sampaio, Rildo Pessoa e Pablo Farah. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 
Dia, foi feita a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Não havendo matéria 
para discussão e votação, o presidente encerrou a sessão às dez horas e quarenta e oito minutos. Estava licenciada a 
vereadora Blenda Quaresma. Justificaram suas ausências os vereadores John Wayne e Mauro Freitas. Estiveram presentes 
os vereadores: Dr. Elenílson, Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Zeca Pirão, Bieco, 
Fabrício Gama e Marciel Manão, 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; 
Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B, PT; Joaquim Campos e Pablo Farah, 
pelo bloco MDB – PHS; Adriano Coelho, Henrique Soares, 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 01 de abril 
de 2019.           
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