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

 
       No trigésimo 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 Mauro Freitas. 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 Joaquim Campos 

demonstrou preocupação e comentou o anúncio feito pela Guamá Tratamento de Resíduos, empresa que opera no 

recebimento de resíduos na Região Metropolitana de Belém, durante a audiência pública convocada pela comissão externa 

da Câmara Federal na sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SESMAS. Segundo informou, a empresa Guamá 

Tratamento de Resíduos anunciou a interrupção de suas atividades no aterro sanitário de Marituba para o dia 30 de maio de 

2019. Depois do vereador Émerson Sampaio assumir a presidência, usou da palavra o vereador Mauro Freitas. Este 

repercutiu o noticiário dos maiores jornais do Brasil, sobre os conflitos na Venezuela, em especial, a tentativa do 

autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, de derrubar o governo de Nicolás Maduro. Defendeu a 

união dos povos da América Latina na difícil tarefa de devolver a dignidade ao povo venezuelano. Agradeceu à Faculdade 

Cosmopolita por ceder o espaço de seu auditório para que fosse feita uma reciclagem da equipe de seu gabinete. Assinalou 

como um dos pontos altos desta reciclagem precisamente o debate sobre o saneamento básico em Belém, com a presença 

de técnicos e professores da Universidade Federal do Pará. Em aparte, o vereador Pablo Farah comentou o assunto. Em 

seguida, o vereador Émerson Sampaio declinou de fazer uso da palavra. Depois, através de Questão de Ordem o vereador 

Fernando Carneiro cobrou do presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro Freitas, a instalação da Comissão 

Especial aprovada para acompanhar a situação do aterro sanitário de Marituba. Na sequência, usou da palavra o vereador 

Pablo Farah. Este parabenizou os trabalhadores do Brasil por ocasião da comemoração do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. 

Defendeu o cumprimento da data-base (período do ano destinado à correção salarial e revisão das condições de trabalho) 

para os trabalhadores da segurança pública como forma de valorização da categoria. Convidou os profissionais da 

segurança pública para acompanharem as audiências públicas que estão ocorrendo na Assembléia Legislativa versando 

sobre temas de interesse daquela categoria. Posteriormente, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama. Encerrado o 

Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do MDB - PHS, Joaquim Campos criticou a 

criação de portos fora do Brasil em governos anteriores usando dinheiro público. Como exemplo do prejuízo ocasionado 

pelo investimento em portos no exterior ao invés do Brasil, citou o porto de Natal no Rio Grande do Norte. A cidade de 

Natal, segundo informou, possui grande potencial para a exportação de melão, morangos, camarão, dentre outros produtos, 

mas seu porto não possui atualmente capacidade para tal por falta de investimento dos governos anteriores, especialmente 

sob a presidência de Dilma Rousseff. Em aparte, comentou o vereador Pablo Farah. Pela liderança do PSOL, Dr. Chiquinho 

cobrou do prefeito de Belém informações sobre a criação do Hospital Veterinário. Comunicou já existir uma lei aprovada na 

legislatura anterior, autorizando a construção de um Hospital Público Veterinário que, além de guardar os direitos dos 

animais, beneficiará as famílias de baixa renda que não têm recursos para fazer o tratamento de seus pets em unidades 

particulares. Lamentou a rejeição de seu requerimento solicitando a realização de uma sessão especial para debater a 



criação do Hospital Veterinário no Município de Belém. Sobre esta rejeição, queixou-se de o presidente Mauro Freitas ter 

sido o primeiro a subir na tribuna e dizer que não era necessário a realização daquela sessão especial, pois bastaria uma 

solicitação sua por escrito ao prefeito e tais informações seriam fornecidas. Entretanto, passados dois meses desde a 

apresentação do requerimento, ainda não recebeu nenhuma resposta por parte de Zenaldo Coutinho sobre o assunto. 

Falando depois pela liderança da Oposição, Dr. Chiquinho disse ser do interesse dos defensores dos direitos dos animais 

obter informações sobre o andamento da construção do Hospital Veterinário Municipal, pois o número de cães e gatos 

abandonados na cidade vem aumentando a cada dia. Alertou para o perigo do aumento de doenças em seres humanos que 

têm como principais vetores estes animais, além dos crescentes maus-tratos que sofrem. Pela liderança do bloco PDT - 

PSB, Igor Andrade em alusão ao Dia do Trabalho, assinalou os sacrifícios enfrentados pelos trabalhadores para pagarem 

as tarifas de combustível, alimentação e saúde cada vez mais caras. Lembrou com saudosismo e tristeza dos 25 anos da 

morte de Ayrton Senna, exaltando a imagem sempre positiva que construiu, não somente sua, mas também do Brasil. 

Comunicou ter protocolado na CMB um projeto de lei exigindo a obrigatoriedade da inserção nos próximos concursos 

públicos municipais de uma reserva de vagas destinadas a pessoas com idade acima de 60 anos de idade. Pela liderança 

do  bloco DC - Avante - Podemos, Rildo Pessoa, apesar de admitir não ter acesso a nenhum estudo comprovando, declarou 

que, em regra, o seres humanos costumam otimizar as coisas ruins e minimizar as coisas boas. Disse ainda que essa regra 

também se aplica à administração pública. Como exemplo, citou a questão da saúde pública municipal. Observou que, 

mesmo havendo avanços positivos, como a construção e reforma unidades de saúde, não existe a valorização do que está 

sendo feito. Ao contrário, o que repercute, geralmente, são os problemas da saúde no município. Pela liderança do bloco 

PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão externou sempre ter tido o desejo de contribuir para o município de Belém  

independentemente do prefeito que estiver administrando. Dirigindo-se à representante da Prefeitura presente à sessão, 

senhora Thânia Lúcia do Valle Ramos, solicitou que esta levasse até o prefeito Zenaldo Coutinho sua solicitação de que o 

Exército a Marinha e a Aeronáutica atendam semanalmente a população de Belém com um grande mutirão da saúde. 

Manifestou que iniciativas como estas contribuem para desafogar o atendimento das unidades de saúde do município, 

beneficiando a população que precisa de atendimento médico. 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 06 de maio de 

2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Amaury da APPD, Toré Lima. Estavam licenciados 

os vereadores Blenda Quaresma, Marciel Manão e Simone Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, 

Rildo Pessoa e Dr. Elenilson, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Fabrício Gama e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-

SOLIDARIEDADE-PATRIOTA - PR; Sargento Silvano e 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; Gleisson Oliveira e Igor Andrade, pelo bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro, Dr. 

Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Altair Brandão, pelo bloco PT- PC do B; França, 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 30 de 

abril de 2019. 
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