Estado do Pará
Câmara Municipal de Belém
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
No vigésimo nono 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 Émerson Sampaio. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas
presenças no painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador
Émerson Sampaio solicitou adiamento. Em seguida, conforme livro de inscrição, manifestou-se o vereador Igor Andrade e,
após desejar a todos uma ótima semana, informou a respeito do requerimento que protocolou na Câmara Municipal de
Belém solicitando a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI a fim de apurar a cobrança irregular nas
contas de energia elétrica conhecida como CNR (consumo não registrado). Informou ainda que este requerimento já conta
com a assinatura dos vereadores Pablo Farah, Professora Nilda Paula, Joaquim Campos e Moa Moraes. Disse esperar o
apoio dos demais parlamentares para a abertura desta CPI. Propôs a seus pares sugerir aos deputados federais a retirada
da tarifa referente ao furto de energia durante a revisão tarifária prevista para ocorrer em agosto de 2019. Posteriormente, o
vereador Moa Moraes permutou o uso da palavra com o vereador Paulo Queiroz. Este compartilhou sua satisfação por ter
sido convidado pela equipe do gabinete do prefeito municipal de Belém, Zenaldo Coutinho, para visitar o HPSM do Guamá.
Parabenizou a coragem do prefeito em fechar um hospital deste porte para que os ajustes e reformas necessárias fossem
realizadas. Criticou reportagem do programa televisivo Fantástico sobre a tentativa de uma menina transgênero de
participar de uma competição de patinação no município de Joinville, em Santa Catarina. Alegou que matérias como estas,
exibidas também em outras emissoras de televisão, têm o único objetivo de impor à sociedade a ideologia de gênero.
Alegou não ser homofóbico, mas disse entender que a homossexualidade é uma forma de vida contrária aos propósitos de
Deus. Logo depois, o vereador Joaquim Campos complementou o pronunciamento do vereador Paulo Queiroz chamando
os estúdios da TV Globo de verdadeiros prostíbulos repletos de viciados, gays e "sapatonas". Dirigindo-se ao prefeito
municipal de Belém, reportou as constantes reclamações que vem recebendo dos munícipes denunciando a grande
quantidade de buracos nas ruas, ocasionando transtornos diários a essas pessoas. Em aparte, comentou a vereadora
Professora Nilda Paula. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco
MDB - PHS, Joaquim Campos defendeu a criação, por parte da Prefeitura Municipal de Belém, de mecanismos de controle
do aumento do número de buracos. Lembrou ser do Poder Executivo a responsabilidade pela execução de obras de
asfaltamento das vias públicas. Em aparte, o vereador Pablo Farah comentou o assunto. Em seguida, o vereador Sargento
Silvano solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao pastor e sargento Lorenzo Afonso dos Santos Miranda
e ao policial militar reformado Jorge Antônio Rodrigues. Pela liderança do PDB - PSL, Nehemias Valentim comentou visita
que fez ao HPSM do Guamá e à UPA da Marambaia. A entrega das obras dessas duas unidades de saúde, declarou, são
provas do comprometimento da PMB com a saúde pública. Por esse motivo, parabenizou o prefeito de Belém, Zenaldo
Coutinho. Em aparte, o vereador Fabrício Gama demonstrou sua indignação com as ofensas proferidas nas redes sociais
por um cidadão do Rio Grande do Sul ao povo do estado do Pará. Pela liderança do Governo, o vereador Gleisson Oliveira
parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém pela revitalização da Praça Brasil. Parabenizou ainda o prefeito Zenaldo

Coutinho pela entrega do HPSM do Guamá. Em aparte, o vereador Fabrício Gama elogiou a PMB pela entrega do HPSM
do Guamá e do HPSM Mário Pinotti. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade elogiou o trabalho do prefeito
municipal de Belém, Zenaldo Coutinho, na área de saúde pública. Apesar da eficiência demonstrada pela Prefeitura de
Belém, lamentou a demora da Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN em responder e atender seus requerimentos.
Em aparte, o vereador Sargento Silvano também lamentou a demora da SESAN para atender alguns parlamentares deste
Poder. Pela liderança do PP, o vereador Émerson Sampaio declinou de fazer uso da palavra. Pela liderança do bloco PSD PTC, Sargento Silvano defendeu a máxima "bandido bom é bandido morto" por entender ser inaceitável a morte de
quatorze policiais somente no primeiro semestre de 2019. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos
vereadores o registro de suas presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. Não havendo quórum,
aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente até a nova verificação de presença. Findo os dez minutos
regimentais, fez-se nova verificação. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente Émerson Sampaio encerrou a
sessão às dez horas e quinze minutos, convidando os demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 30 de abril de
2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Fernando Carneiro e Mauro Freitas. Estavam
licenciados os vereadores Blenda Quaresma, Marciel Manão, Simone Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Rildo
Pessoa, Dr. Elenilson, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Fabrício Gama, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA
- PR; Sargento Silvano, Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Neném Albuquerque, Nehemias Valentim, Moa
Moraes e Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos e Pablo Farah, pelo bloco
MDB-PHS; Henrique Soares , Gleisson Oliveira, Adriano Coelho e Igor Andrade, pelo bloco PDT- PSB; Dr. Chiquinho e
Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; França e Toré Lima, pelo
PRB; 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
29 de abril de 2019.
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