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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO SEGUNDO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  

 
No primeiro dia do mês de agosto 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 parlamentares o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Fernando Carneiro 

disse esperar dos parlamentares no retorno às atividades desta Casa, mais dedicação aos problemas que de fato afetam  a 

população de Belém. Informou ter tido conhecimento por meio da imprensa, de que a reforma do Ver-o-Peso não mais 

ocorrerá e sim uma leve revitalização. Externou sua apreensão com o atraso nas obras de construção do BRT e com o atraso 

na licitação e licenciamento das empresas que irão concorrer para administrar e operar o sistema de transporte BRT. 

Confessou não esperar mais por parte da atual gestão a solução de problemas como o precário fornecimento de serviços de 

saneamento básico bem como a construção de um novo Pronto Socorro. Ao comentar a chacina ocorrida no Centro de 

Recuperação Regional de Altamira no último dia 29/08/2019, criticou o sistema carcerário nacional e estadual. Acontecimentos 

como este, argumentou, indicam a necessidade de um debate sobre a forma com que são feitas prisões no Brasil, pois não 

diminuem os índices de violência, mas tornam o Brasil o país com a terceira maior população carcerária do mundo, em sua 

grande maioria pobres e negros. Por fim, criticou a hipocrisia de algumas pessoas se dizendo cristãos e que defenderam as 

atrocidades cometidas naquele centro carcerário. Posteriormente, ao assumir a presidência o vereador Fabrício Gama 

registrou a presença do historiador e imortal da Academia Paraense de Letras, senhor Sebastião Godinho. Na sequência, usou 

da palavra o vereador Mauro Freitas e desejou continuidade ao bom trabalho desenvolvido por esta Casa de Leis no primeiro 

semestre de 2019. Externou confiança na finalização e entrega das obras do BRT ainda no segundo semestre de 2019. 

Lembrou aos demais vereadores sobre a discussão marcada para o dia seis de agosto, do projeto de lei que tratará da 

operação de crédito no valor R$ 193.520.000,00 com a Caixa Econômica Federal destinada ao asfaltamento da cidade de 

Belém. Prevê a entrega da UPA da Marambaia até o fim de dezembro. Por fim, considerou a atual legislatura da Câmara 

Municipal de Belém a mais produtiva da história de Belém. Depois, reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Como 

próximo inscrito para o uso da palavra o vereador Fabrício Gama desejou continuidade no trabalho desenvolvido na CMB. 

Parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho na administração de Belém em especial pelo apoio dado às ilhas de Mosqueiro, 

Outeiro e Cotijuba durante as férias. Parabenizou ainda o secretário municipal de saúde, Sérgio Amorim de Figueiredo que 

manteve aos finais de semana equipes com médicos de plantão, possibilitando aos visitantes e munícipes daquelas ilhas um 

divertimento sem preocupação durante suas férias. Sobre a operação de crédito informada pelo vereador Mauro Freitas, disse  

que 80% dos R$ 193.520.000,00 serão destinados ao asfaltamento e drenagem de vias em diversos bairros da Capital. Parte 

da verba também será destinada à revitalizações de praças e construção de academias ao ar livre. Registrou ainda que, Belém 

com as suas cinco UPAs em pleno funcionamento encontra-se acima da média nacional no fornecimento deste serviço. 

Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama. Pela 

liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca Pirão cobrou a mudança de projeto das academias populares 

instaladas em praças públicas visando empregar estruturas que dispensem a necessidade de demasiada manutenção, pois 



geram despesas mensais desnecessárias. Queixou-se de não ter sido atendido quando solicitou serviços de drenagem, 

limpeza e asfaltamento em algumas ruas. Após questionar a prefeitura municipal, obteve como resposta o compromisso da 

mesma na realização das obras necessárias ainda nesse verão.  Pela liderança do bloco MDB - PHS, Pablo Farah recebeu 

honrado o historiador e imortal da Academia Paraense de Letras, senhor Sebastião Godinho. Lamentou a situação de 

abandono da maioria dos monumentos pertencentes ao patrimônio histórico de Belém. Informou ter protocolado um projeto de 

lei instituindo o Dia do Patrimônio Histórico de Belém, celebrado anualmente no dia 20 de novembro, dia do nascimento do 

historiador belenense Ernesto Cruz. Como um dos objetivos do projeto, mencionou a comemoração da data nas escolas 

municipais objetivando despertar nas crianças desde a mais tenra idade o sentimento de identidade com o patrimônio público. 

Pela liderança do bloco DC - Avante - Podemos, Rildo Pessoa agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente hoje na 

sessão. Saudou e agradeceu os servidores da CMB pelo atencioso tratamento dado aos parlamentares. Demonstrou gratidão 

para com a administração pública pela elaboração do programa Prefeitura nos Bairros que já atendeu milhares de pessoas. 

Propôs a ampliação daquele programa para assim atender ainda mais pessoas. Defendeu a discussão do orçamento 

impositivo do legislativo municipal da cidade de Belém como uma forma de garantir benefícios para a população. Pela 

liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade comentou a rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira 

resultando em 58 mortes sendo 16 por decapitação. Se não bastasse isso, declarou, outros quatro detentos foram mortos 

durante a transferência para outros presídios. Ponderou que tais acontecimentos agravam ainda mais a necessidade e 

urgência de investimentos em segurança pública. Criticou a atual política carcerária e de reabilitação de presos, ainda assim 

tem esperança na gestão do atual governo do estado na tomada de decisões referentes à segurança pública. Pela liderança 

do bloco PSD - PTC,  Sargento Silvano ao repercutir a chacina ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira, 

parafraseou o presidente da república  ao afirmar que os próprios detentos são responsáveis por estarem na situação 

precárias que estão. Defendeu a postura de enfrentamento do governado Hélder Barbalho em relação à guerra entre facções 

dento e fora dos presídios estaduais. Depois, lamentou o sofrimento dos moradores dos bairros da Sacramenta, 

Maracangalha, Val-de-Cans e Barreiro com o quase inexistente e precário fornecimento de água por parte da Companhia de 

Saneamento do Pará. Nesse ínterim reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do PSOL, Enfermeira 

Nazaré Lima informou ter visitado diversas localidades do município de Belém durante o recesso da CMB, tendo observado a 

dificuldade de acesso às principais praias assim como ao acesso às balsas que levam às diversas ilhas de Belém. Tudo isso 

apesar da realização de obras apressadas da atual administração pública municipal tendo em vista facilitar o acesso aos 

principais destinos de veraneio dentro de Belém. Após este discurso, o presidente consultou os demais parlamentares quanto 

à possibilidade de conceder cinco minutos para que o historiador Sebastião Godinho pudesse discursar. Não havendo 

lideranças contrárias, foi concedido cinco minutos ao historiador. O presidente solicitou então aos parlamentares o registro de 

suas presenças em painel eletrônico e em seguida discursou o historiador Sebastião Godinho. Após a manifestação do 

historiador e a verificação de presença dos vereadores, o presidente Mauro Freitas comunicou a existência de quórum. Assim, 

teve início os trabalhos da Primeira Parte da Ordem do Dia com a leitura, votação e aprovação das atas referentes à 41ª, 43ª, 

44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª e 50ª sessões ordinárias do 1º Período da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Posteriormente, 

o presidente requisitou a leitura do requerimento, de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando a realização de sessão 

especial para debater a situação da licitação do BRT. Depois, assumiu a presidência o vereador Fabrício Gama e usaram da 

palavra os vereadores Mauro Freitas e Fernando Carneiro. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Como próxima prioridade, foi lido o requerimento, de autoria do vereador Fernando Carneiro, solicitando a realização de 

sessão especial para debater a qualidade do transporte em Belém. Na votação, usaram da palavra os vereadores Fernando 

Carneiro (com aparte da vereadora Professora Nilda Paula) e Mauro Freitas. Posto em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro e Rildo Pessoa. A seguir, após sua leitura, entrou 

em votação o requerimento de autoria do vereador Adriano Coelho solicitando a realização de sessão especial no dia 



12/04/2019, às nove horas, para discutir juntamente com os órgãos oficiais e entidades da sociedade civil a situação do Centro 

Comercial de Belém, que está se transformando em uma "cracolândia". Usaram da palavra os vereadores Mauro Freitas, 

Fernando Carneiro e Adriano Coelho. Tendo o requerimento ficado em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, 

o presidente solicitou aos vereadores que fizessem o registro de suas presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, o 

presidente Fabrício Gama declarou encerrada a presente sessão às dez horas e quarenta e sete minutos, convidando os 

demais parlamentares para a sessão ordinária do dia 05 de agosto de 2019, em horário regimental. Justificaram suas 

ausências os vereadores Dr. Chiquinho, Joaquim Campos e Toré Lima. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa,  

Mauro Freitas e Professor Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Zeca Pirão, Bieco e Fabrício Gama, pelo bloco PMN-

SOLIDARIEDADE- PATRIOTA - PR; Sargento Silvano e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz, Moa 

Moraes e Nehemias Valentim, pelo bloco PSDB-PSL; Celsinho Sabino, Wellington Magalhães e Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; 

John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Adriano Coelho, Henrique Soares, Igor Andrade e Gleisson Oliveira, pelo 

bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, 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 01 de agosto de 2019. 
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