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

Belém, sob a presidência do vereador Émerson Sampaio. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Paulo Queiroz desejou 

que a presente sessão seja produtiva no debate de assuntos inerentes a Belém, uma cidade carente de assistência e cheia de 

problemas estruturais históricos, em parte devido à sua localização como portal da Amazônia. Alegou que de todas as 

administrações municipais de que fez parte, a que mais o entristeceu foi a do ex-prefeito Edmilson Rodrigues por ter desafiado  

frontalmente o então governador Almir Gabriel, causando problemas e impedindo a construção de um complexo viário na 

entrada de Belém. Outro dificuldade imposta pelo então ex-prefeito Edmilson Rodrigues, informou, foi com relação ao projeto 

de lei de sua autoria visando transformar a Praça Kennedy na Praça da Bíblia. O prefeito achou por bem não aceitar tal 

mudança na denominação da Praça Kennedy, porém criou a Praça da Bíblia em outro ponto sem a aprovação da Câmara 

Municipal de Belém. Na sequência, usou da palavra o vereador Gleisson Oliveira. Este, como morador do Bairro do Guamá, 

falou sobre a mudança na rotina dos moradores após a chacina ocorrida ali no dia 19 de maio. Contou que a situação de medo 

instaurada no Bairro do Guamá é tão grande que até mesmo os médicos estão solicitando transferências para outras unidades 

de saúde. Avaliou que tal sentimento de insegurança e medo ofusca o fato de que a grande maioria dos moradores do Guamá 

são pessoas de bem. Em aparte, o vereador Mauro Freitas defendeu a desoneração do transporte público como forma de dar 

melhoria ao serviço. Em seu entendimento, não haverá melhoria no fornecimento de serviços de transporte público sem a 

ajuda do governo estadual. Pronunciou-se depois o vereador Amaury da APPD e disse que esteve atento aos discursos 

proferidos. Elogiou o vereador Mauro Freitas pela coragem em falar e buscar soluções para a atual situação do transporte 

público municipal. Defendeu que as discussões sobre transporte público sejam feitas com responsabilidade. Recordou aos 

presentes que durante a gestão do ex-prefeito de Belém Duciomar Costa, houve o perdão das dívidas de empresários 

totalizando um montante de mais de 90 milhões de reais em ISS (Imposto Sobre Serviços). Lembrou ainda que o perdão da 

dívida tinha como justificativa a melhoria na prestação dos serviços, o que não ocorreu. Encerrado o Horário de Expediente, 

teve início o Horário de Liderança. Assumiu a presidência o vereador Mauro Freitas e, pela liderança do bloco MDB - PHS, 

Joaquim Campos comentou o reajuste da tarifa de ônibus, mencionando ser um tema importante para o debate nesta Casa. 

Afirmou, entretanto, não ser de competência da Câmara Municipal de Belém legislar sobre tarifa de ônibus. Demonstrou 

aborrecimento por estar, conforme afirmou, "enxugando  gelo" enquanto o país é saqueado. Em seguida, pela liderança do 

PSOL, Fernando Carneiro criticou o fato de a Prefeitura Municipal de Belém não tomar para si  o protagonismo da discussão 

de um tema de sua competência que é o transporte público, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal. Se não 

bastasse isso, informou, o prefeito Zenaldo Coutinho em entrevista concedida à TV aberta, afirmou não ser de sua 

competência também a coleta de lixo. Pela liderança da Oposição, Dr. Chiquinho, comungando do posicionamento do 

vereador Fernando Carneiro, declarou ter vergonha em ter Zenaldo Coutinho como prefeito de Belém. Disse não haver sentido 

no aumento da tarifa de ônibus anunciada pelo prefeito, já que a tarifa paga pela população não se reflete em melhorias na 



qualidade da prestação do serviço. Solicitou aos vereadores apoio para a aprovação do requerimento de sua autoria a ser 

votado solicitando que esta Casa se manifeste contrariamente ao reajuste da passagem de ônibus neste ano de 2019. Pela 

liderança do PP, Émerson Sampaio externou ver com tristeza o aval do Ministério Público ao aumento da tarifa de ônibus. 

Expressou que vem sempre observando o sacrifício dos que mais precisam do transporte público, que são os mais pobres. Por 

fim, declarou que o aumento da passagem de ônibus deve ter em contrapartida a melhoria dos serviços prestados. Pela 

liderança do bloco PSD - PTC, Professora Nilda Paula concedeu aparte ao vereador Toré Lima. Este convidou todos a 

participar da audiência pública, marcada para próximo dia 06 de junho às 09 horas da manhã, a fim de debater os abusos 

cometidos pela empresa Celpa Equatorial. Informou que, em mais de três meses, a Frente Parlamentar criada nesta Casa para 

tratar do problema ouviu a Procuradoria Geral do Estado, a empresa Celpa Equatorial, o Ministério Público Estadual do Pará - 

MPPA, a Defensoria Pública, o Sindicato dos Urbanitários, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos - Dieese, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - Arcon, a Secretária 

de Estado de Fazenda do Pará - SEFA/PA e o Instituto de Metrologia do Pará - Imetropara. Informou ainda que, após a 

realização da audiência pública, será emitido um relatório visando obter, por parte da Celpa Equatorial, a assinatura de um 

Termo de Ajuste de Conduta - TAC em que a empresa se comprometa com a melhoria na prestação dos serviços. Também 

em aparte, comentou o assunto o vereador Rildo Pessoa. Pela liderança do bloco DC - Avante - Podemos, Rildo Pessoa 

convidou aos parlamentares e todos os que estão acompanhando a sessão, para estarem presentes na audiência pública do 

dia 06 de junho. Em aparte, o vereador Fernando Carneiro sugeriu que, durante a audiência pública do dia 06 de junho, a 

empresa Celpa Equatorial mantenha uma banca com o objetivo de esclarecer dúvidas dos consumidores. Encerrado o Horário 

de Liderança, o presidente solicitou aos parlamentares o registro de suas presenças no painel eletrônico. Enquanto o registro 

era realizado, o presidente comunicou a realização hoje da missa de sétimo dia de falecimento do pai do vereador Fabrício 

Gama. A celebração desta ocorreria às 19 horas na Igreja de São Raimundo Nonato, localizada na Avenida Senador Lemos, 

nº 1054, no Bairro do Umarizal. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura dos pareceres 

favoráveis das comissões de: Justiça, Legislação e Redação de Leis; Economia e Finanças; Saúde; e Administração Pública 

ao projeto constante do Processo nº 906/18, presente na pauta deste dia. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de 

Belém, Mauro Freitas convocou os parlamentares para a sessão extraordinária, em regime de tantas quantas sessões forem 

necessárias, a partir do dia 05 de junho de 2019 às doze horas, para discutir e votar o projeto de lei constante na mensagem nº 

004/2018 da Prefeitura Municipal de Belém, que "dispõe sobre a política municipal de Assistência Social, institui o Sistema 

Único de Assistência e dá outras providências". Através de Questão de Ordem, o vereador Dinelly solicitou a dispensa de 

leitura, interstício e redação final dos  projetos que constam nesta parte da Ordem do Dia. Esta Questão de Ordem foi 

aprovada por unanimidade. O presidente comunicou ainda que, devido a uma reunião em seu gabinete sobre o hospital 

veterinário, ausentar-se-ia da sessão, passando, por este motivo, a presidência à vereadora Simone Kahwage. Neste 

momento, através de Questão de Ordem, o vereador Sargento Silvano solicitou o retorno à pauta do projeto de sua autoria, 

constante no Processo nº 243/2019, que concede título honorífico de Cidadão de Belém ao Exmo. Sr. Presidente da República 

do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Em resposta, o presidente orientou o vereador Sargento Silvano a fazer sua solicitação 

durante a Segunda Parte da Ordem do Dia. Em seguida, a vereadora Simone Kahwage assumiu a presidência da Mesa. Deu-

se então continuidade à votação do requerimento do vereador Moa Moraes solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria 

publicada no jornal Diário do Pará, edição de 19/05/2019, intitulada "Chacina em bairro deixa 11 mortos em Belém". Após a 

leitura do requerimento, declinou do pronunciamento o vereador Neném Albuquerque. Em seguida, usaram da palavra os 

vereadores Sargento Silvano e Gleisson Oliveira. Na votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus 

votos os vereadores Pablo Farah, Joaquim Campos, Mauro Freitas, Lulu das Comunidades, Amaury da APPD e Professora 

Nilda Paula. Posteriormente, reassumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas e, na sequência, justificou seu voto a 

vereadora Simone Kahwage. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou ao vereadores o registro de 



suas presenças no painel eletrônico. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia com a discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Institui  no Calendário oficial do Município de Belém, o Dia Municipal do 

Corredor de Rua, a ser comemorado anualmente no dia 13 de novembro e dá outras providências", constante do Processo nº 

112/2019, de autoria do vereador Pablo Farah. Nenhum parlamentar manifestou-se para discutir o projeto e este passou então 

à votação. O vereador Pablo Farah, através de Questão de Ordem aprovada por unanimidade, solicitou que os artigos do 

projeto fossem votados em bloco e de forma simbólica. Em seguida, o presidente solicitou ao vereador Gleisson Oliveira a 

leitura do projeto. Ao término da leitura, o projeto foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, em bloco e de forma 

simbólica. O presidente declarou então aprovado o projeto que "Institui no calendário oficial do Município de Belém, o Dia 

Municipal do Corredor de Rua, a ser comemorado anualmente no dia 13 de novembro e dá outras providências", relativo ao 

Processo nº 112/2019. Justificou seu voto o vereador Pablo Farah. Nesse ínterim, assumiu a presidência da Mesa a vereadora 

Simone Kahwage. Também justificou seu voto o vereador Gleisson Oliveira. Sem tardar, passou-se à discussão única e 

votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Altera o art. 48 e acrescenta a Secção IV ao Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belém", Processo nº 585/2013, de autoria do vereador Fernando Carneiro. Nenhum parlamentar 

manifestou-se para discutir o projeto e este passou então à votação. Em seguida, a presidente Simone Kahwage solicitou à 

vereadora Professora Nilda Paula a leitura do artigo 1º. Finda a leitura, este artigo foi posto em votação. Através de Questão 

de Ordem, o vereador Moa Moraes solicitou a realização de nova verificação de quórum. Atendeu-se a esta solicitação e fez-

se a verificação. Não havendo quórum, a presidente encerrou a sessão às onze horas e oito minutos, convidando os demais 

parlamentares para a sessão ordinária do dia 05 de junho de 2019, em horário regimental, e para a sessão extraordinária do 

mesmo dia, em regime de tantas quantas sessões forem necessárias a partir das doze horas, para a discussão e votação do 

projeto que dispõe sobre a política municipal de Assistência Social, institui o Sistema Único de Assistência Social do Município 

de Belém e dá outras providências. Justificou sua ausência o vereador Fabrício Gama e Zeca Pirão. Estava licenciado o 

vereador Dr. Elenilson. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-

AVANTE-PODEMOS; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE- PATRIOTA - PR; Lulu das Comunidades, 

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

Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Pablo Farah, Blenda Quaresma e 

Joaquin Campos, pelo bloco MDB-PHS; Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT- PSB; Amaury da APPD e Altair 

Brandão, pelo bloco PT- PC do B; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; 

Simone Kahwage, 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 04 de junho de 2019. 

                                                                               Presidente                                                                                                                                                                                                        

1º Secretário                                                                                                                                               2ª Secretário 


