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

 

No  segundo 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 Fabrício Gama. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, manifestou-se o vereador Pablo Farah e agradeceu 

a presença dos munícipes que assistiam à sessão das galerias. Falou a respeito do tormento enfrentado pelas pessoas em 

decorrência do péssimo serviço prestado pela empresa Celpa Equatorial. Pôs em evidência a agonia dos moradores carentes ao 

receberem a conta de luz com valores exorbitantes e que, em alguns casos, compromete mais da metade da renda. Toré Lima, 

atentando para a fala do vereador Pablo Farah, informou sobre a primeira reunião a ocorrer neste Poder Legislativo com a 

presença de uma comissão composta por vereadores para discutir, juntamente com a Celpa Equatorial, soluções para os 

problemas apresentados pelos consumidores. Denunciou que um grande número de pessoas assinou junto à Celpa Equatorial 

uma confissão de dívida sem saber disso. Informou que sua secretária, achando estar assinando uma solicitação de troca de 

registro de energia, assinou sem saber uma declaração de dívida de 16 mil e 800 reais - que é mensalmente descontada em seu 

salário em parcelas de 600 reais. Após este discurso, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. 

Posteriormente, o vereador Fabrício Gama disse estar ao lado dos parlamentares na cobrança de melhorias na prestação de 

serviços por parte da empresa Celpa Equatorial. Declarou não serem plausíveis as alegações desta empresa de que a péssima 

qualidade no fornecimento de energia elétrica deve-se às constantes chuvas em nossa região. Parabenizou as ações da 

Prefeitura através do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Encerrado o Horário de Expediente, teve 

início o horário de Liderança. Reassumiu então a presidência da sessão o vereador Fabrício Gama. Pela liderança do bloco MDB - 

PHS, Joaquim Campos falou dos transtornos ocasionados pelos alagamentos no município de Belém, especialmente em três 

pontos da Rodovia do Tapanã, onde houve protestos dos moradores com o objetivo de denunciar a buraqueira existente naqueles 

trechos. Em aparte, comentou o assunto o vereador Zeca Pirão. Pela liderança do bloco PMN - SOLIDARIEDADE - PATRIOTA - 

PR, Zeca Pirão, apesar expressar concordância com as soluções apresentadas pela Prefeitura Municipal de Belém para  diminuir 

os alagamentos, disse entender ser necessário a construção de um piscinão em local estratégico, evitando de imediato tais 

transtornos. Defendeu a utilização da verba oriunda de emendas parlamentares em obras que dispensem licitações, sob a 

responsabilidade direta da PMB. Desta forma, haveria economia nos gastos. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade 

comunicou ter protocolado nesta Casa um projeto de lei pedindo a proibição da retenção das macas das ambulâncias do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU nos hospitais públicos e privados do município de Belém. Externou sua indignação 

pelo fato de um serviço de tamanha importância para os moradores de nossa cidade, que é o atendimento do SAMU, ser 

interrompido simplesmente porque a maca está retida no hospital. Em aparte, o vereador Sargento Silvano disse que encaminhará 

um requerimento para tratar da demora no atendimento do SAMU. Pela liderança do bloco PT- PC do B, Amaury da APPD 

lembrou aos demais vereadores sobre a comemoração, nesta data, do Dia de Conscientização sobre o Autismo. Denunciou o 

tratamento dado a uma criança portadora da síndrome do espectro autista em um ônibus da linha Sideral - Ver-o-Peso. Segundo 

informou, a criança foi impedida pelo cobrador de passar pela catraca do ônibus. Afirmou que desde o ano de 1996, quando foi 

garantida a gratuidade nos ônibus para pessoas com deficiência, vem sendo realizados debates para conscientizar a sociedade. 



Em especial, conscientizar motoristas e cobradores de ônibus quanto à necessidade de dar um tratamento digno aos passageiros 

portadores de alguma limitação física. Pela bancada do PRB, Toré Lima informou que, no último final de semana, esteve visitando 

algumas ruas de nossa capital. Após a realização das visitas, conversou com o Prefeito Municipal de Belém que afirmou ter em 

mente um grande projeto de saneamento para o bairro do Marco chamado Jardim do Marco. Notificou que solicitará cópias do 

referido projeto ao prefeito, para que este possa ser apreciado pela bancada de deputados federais a fim de arrecadar verbas que 

contribuam para sua execução. Pela liderança da Oposição, Amaury da APPD comungou do posicionamento do vereador Toré 

Lima quanto à necessidade da existência de uma mobilização dos governos municipal e estadual para a execução do projeto de 

saneamento para Belém. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças 

em painel eletrônico para a verificação de quórum. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura, 

votação e aprovação do requerimento, de autoria do vereador Zeca Pirão, solicitando licença parlamentar no dia 24/04/2019. Em 

seguida, foi lido o requerimento, de proposição do vereador Pablo Farah, solicitando a realização de sessão especial para debater 

sobre a segurança pública em razão do Dia Nacional da Polícia, comemorado anualmente em 21 de abril. Na votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Pablo Farah e Sargento Silvano. Como 

próxima prioridade, foi lido o requerimento de autoria do vereador Lulu das Comunidades solicitando a realização de sessão 

especial em homenagem aos 20 anos da Marcha para Jesus, em dia e hora a serem marcados. Na votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, foi lido o requerimento de autoria do vereador Rildo Pessoa solicitando inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal O Liberal intitulada "Chuvas voltam a provocar estragos", edição do dia  02/04/2019. 

Encaminharam a votação os vereadores Rildo Pessoa, Igor Andrade e Sargento Silvano. Através de Questão de Ordem, o 

vereador Rildo Pessoa solicitou que o requerimento fosse votado em painel eletrônico. Também encaminharam a votação os 

vereadores Amaury da APPD, Toré Lima (com aparte do vereador Igor Andrade) e Gleisson Oliveira (pela liderança do Governo e 

com aparte de Igor Andrade). Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade com dezenove votos favoráveis 

(com o registro nominal dos votos dos vereadores Pablo Farah e Amaury da APPD). Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, 

o presidente Fabrício Gama solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças em painel eletrônico. Havendo quórum, 

iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia com a leitura da matéria constante em pauta e com acolhimento do pedido do 

vereador Toré Lima, solicitando o retorno à pauta do projeto de sua autoria, constante no Processo nº 995/2018, anteriormente 

suspenso por quarenta e oito horas. Posteriormente e após a leitura, entrou em discussão única e votação, com dispensa de  

interstício, o projeto que "Reconhece a procissão de Santa Rita de Cássia como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de 

Belém", relativo ao Processo nº 995/2018, de proposição do vereador Toré Lima. Este solicitou que os artigos do projeto fossem 

votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Na discussão, não houve oradores. Posto em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade, em bloco e de forma simbólica. Justificou seu voto o vereador Toré Lima. Por não haver 

matéria em pauta para ser discutida e votada, o presidente Fabrício Gama encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco 

minutos, convidando todos para a sessão ordinária do dia 03 de abril de 2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências 

os vereadores Fernando Carneiro e França. Estavam licenciados os vereadores Blenda Quaresma, Paulo Queiroz e Mauro 

Freitas. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama, 

Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Sargento Silvano, Lulu das Comunidades e 

Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; 

Wellington Magalhães, Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco 

MDB-PHS; Igor Andrade, Henrique Soares e Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB;  Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do 

PSOL; Altair Brandão e  Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; e Simone Kahwage e Toré Lima, 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 02 de abril de 2019. 
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