Estado do Pará
Câmara Municipal de Belém

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA.
No vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara
Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Toré Lima. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro
de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciou-se o vereador Igor Andrade e comentou sobre as fortes chuvas
que estão castigando Belém de forma assustadora. Expressou que a força da natureza é grande e causa muito transtorno à
cidade, especialmente quando as chuvas intensas coincidem com a maré alta, provocando muitos alagamentos, havendo vários
pontos críticos, e até previsíveis, onde isso ocorre. Considerou que, seja qual for o prefeito, este irá trabalhar para minimizar o
problema, pois, com dois dias de chuva, qualquer cidade vai para o fundo, mas em Belém a situação é pior, porque esta tem boa
parte de sua área abaixo do nível do rio. Há, entretanto, uma região da capital - abrangendo os bairros da Terra Firme, Canudos,
Marco e estendendo-se até o Curió-Utinga - que sofre influência direta da macrodrenagem do Rio Tucunduba. Lembrou que,
rotineiramente, sobe à tribuna para reclamar, falar, solicitar que esta obra avance e seja concluída. Infelizmente o trabalho não
andou e não chegou ainda ao nível que os moradores necessitam. Alguns destes não querem mais nem ouvir a palavra
macrodrenagem, revoltados por verem sua rua e suas casas alagadas. Externou que nos bairros da Terra Firme e Guamá
percebe-se a diminuição dos alagamentos por conta do que já foi realizado, mas nos bairros de Canudos, Marco e Curió-Utinga
o sofrimento da população ainda é grande devido à lentidão da obra. Informou que, em janeiro de 2017, esteve em audiência
com o chefe da Casa Civil, senhor José Megale, solicitando que o trabalho de macrodrenagem fosse acelerado. Conversou
também pessoalmente com o governador Simão Jatene e pediu a este que fizesse pelo menos as pontes da Avenida Cipriano
Santos, da Avenida Celso Malcher, da Rua Roso Danin, da Passagem Vinte e Sete de Dezembro e da Rua Jabatiteua, para que
a água pudesse fluir com mais rapidez, minimizando assim o sofrimento dos moradores. Lamentou que, ainda assim, nada tenha
sido feito e há apenas com uma ponte elevada na Avenida Cipriano Santos. Relatou que a Prefeitura de Belém atua dentro de
suas possibilidades e conseguiu fazer várias ruas naquela região, mas, como afirmou o prefeito Zenaldo Coutinho, para que a
PMB possa atuar mais intensamente, a água tem que sair. Avaliou que no ano anterior choveu menos que neste e há muitos
relatos dos moradores sobre bueiros entupidos, solicitações de limpeza dos canais e pedidos para que a macrodrenagem
avance o mais rápido possível. Ressaltou, porém, que a participação dos moradores é fundamental para evitar os alagamentos e
inundações expondo que há entulho jogado às margens do canal, lixo colocado na rua fora do horário de coleta, casas
construídas dentro do canal e tudo isto impede que a água escoe mais rapidamente. O morador que age deste modo não
percebe que sofrerá as consequências deletérias destas ações. Julgou que é difícil falar em consciência ambiental quando a
atuação do poder público, sobretudo do governo estadual, não chegou até onde deve chegar, com a rapidez e na forma
desejada, mas a colaboração e participação dos moradores é fundamental para que se obtenham as mudanças necessárias.
Pediu a Deus que iluminasse a todos para que possam trabalhar juntos por dias melhores na cidade. Deixou seu apreço ao
prefeito Zenaldo Coutinho que, com escassez de recursos e dificuldades financeiras, está fazendo de tudo para diminuir o
sofrimento em vários bairros de Belém. Não havendo mais oradores inscritos, encerrou-se o Horário do Expediente. O
presidente Toré Lima inteirou então a plenária sobre ofício enviado a este poder legislativo pelo prefeito de Belém, senhor
Zenaldo Coutinho Júnior, informando que o vereador Fabrício Gama fora escolhido como novo líder do governo nesta Casa,
substituindo o vereador Nehemias Valentim, sendo a vice-liderança exercida ora em diante pelo vereador Igor Andrade, em
substituição ao vereador Fabrício Gama. Iniciado o Horário de Liderança, não houve oradores. Foi feita então a verificação de
presença e, não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos regimentais. Findo este período, fez-se nova verificação de

presença. Persistindo a falta de quórum, o presidente Toré Lima encerrou a sessão às nove horas e vinte e seis minutos.
Justificaram suas ausências os vereadores Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro, Marinor Brito, Mauro Freitas e Zeca Pirão.
Estiveram presentes os vereadores: Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB;
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 26 de fevereiro de 2018.
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