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No décimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Amaury da APPD. Este solicitou ao vereador Gleisson Oliveira o registro 

nominal da presença dos vereadores. Estavam presentes Joaquim Campos, Pablo Farah, Nilda Paula, Zeca Pirão, Paulo 

Queiroz, Toré Lima, Igor Andrade, Enfermeira Nazaré Lima, Gleisson Oliveira e Amaury da APPD. Isto feito, o presidente 

Amaury da APPD declarou aberta a sessão. Após declinarem de fazer uso da palavra os vereadores Igor Andrade e Gleisson 

Oliveira manifestou-se o vereador Paulo Queiroz. Este agradeceu a Deus por estar novamente vereador de Belém nesta Casa 

de Leis, na qual, como parlamentar, prestou serviço durante vinte anos. Relembrou seu primeiro mandato de vereador no ano 

de 1996, ano em que foi campeão de votos conforme registraram os jornais da época. Foi, ainda naquele ano, o vereador que 

mais apresentou requerimentos em prol da população. Disse sentir-se honrado em representar o povo de Belém e estar 

sempre em busca de soluções para os problemas deste município. Ao término de seu pronunciamento este parlamentar 

solicitou a realização de um minuto de silêncio em memória do jornalista Ricardo Boechat, morto precocemente em um 

acidente aéreo. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Mauro Freitas. Na sequência, usou da palavra a 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima. Em seu pronunciamento esta parlamentar falou sobre a depressão. Segundo ela, a 

depressão é considerada a doença do século XXI, e vem acometendo muitas pessoas, inclusive os profissionais da saúde. 

Entende que deve ser aberta nesta Casa de Leis um debate a respeito da saúde do trabalhador, em conjunto com o Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador do Município de Belém – CEREST/Belém. Posteriormente, o vereador Pablo Farah 

expressou solidariedade a todos os jornalistas pela morte trágica de Ricardo Boechat. Falou sobre um requerimento, que 

encaminhará à votação hoje, solicitando a retomada das atividades do Banco Postal na ilha de Mosqueiro. Em aparte, o 

vereador Joaquim Campos lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat. Em aparte, também comentou o assunto o 

vereador Émerson Sampaio. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela bancada do PSOL, 

Fernando Carneiro propôs ao presidente da Casa o envio de ofício com a assinatura de todos os vereadores às autoridades 

competentes, solicitando a abertura de uma agência do Banco do Brasil na ilha de Mosqueiro e no distrito de Outeiro. Afirmou 

que ambas as localidades padecem com a falta de serviços públicos essenciais. Criticou a forma com que vem sendo 

administrada a construção do BRT. Pelo bloco PMN - Solidariedade - PEN - PR, Zeca Pirão declarou que a ilha de Mosqueiro, 

apesar de linda, sempre esteve abandonada pelo poder público. Lamentou o fato de muitos projetos de lei apresentados pelos 

parlamentares nesta Casa não serem de fato praticados. Por fim, cobrou a presença dos vereadores nas ruas através de 

audiências públicas. Através de Questão de Ordem, o vereador Sargento Silvano solicitou esclarecimentos ao Poder Executivo 

Municipal dos motivos para os vereadores não estarem mais sendo informados sobre o programa municipal Prefeitura nos 

Bairros. Em resposta, a Mesa informou que consultará a Prefeitura Municipal de Belém a respeito do assunto. Pela bancada do 

PRB, Toré Lima disse que, assim como o vereador Sargento Silvano, tem interesse no esclarecimento sobre não estar sendo 

informado a respeito do programa municipal Prefeitura nos Bairros. Em seguida, lastimou o fato da Câmara Municipal de 

Belém não possuir uma TV onde a população possa acompanhar em tempo real as discussões de seu interesse. Contrariando 



pontos da fala do vereador Zeca Pirão, disse que existem projetos que são colocados em prática. Como exemplo, citou projeto 

de sua autoria sobre a criação da Semana do Meio Ambiente, que já está em prática. Pelo bloco PSB - PSDB - PTB, Paulo 

Queiroz declinou de fazer uso da palavra. Pelo bloco PT – PC do B, Amaury da APPD celebrou a riqueza dos debates 

travados na presente sessão. Disse entender que as reivindicações dos moradores da ilha de Mosqueiro são de extrema 

importância e devem ser apreciadas neste parlamento. Por fim, expressou interesse na transmissão pela televisão das 

sessões da Câmara Municipal de Belém. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Toré Lima. Pelo bloco Democracia 

Cristã - Avante, Mauro Freitas informou sobre encaminhamento que fará ao governado Hélder Barbalho solicitando recursos 

para a criação da ponte que liga o distrito de Outeiro à ilha de Mosqueiro. Informou ainda sobre requerimento, que 

encaminhará à votação, solicitando voto de repúdio ao atual diretor da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, 

senhor Hilbert Nascimento, pelo encerramento da faixa do programa Rototon Rádio Reggae. Posteriormente, reassumiu a 

direção dos trabalhos o vereador Mauro Freitas. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente Mauro Freitas solicitou ao 

vereador Toré Lima que fizesse o registro nominal dos vereadores presentes. Estavam presentes: Toré Lima, Mauro Freitas, 

Fernando Carneiro, Pablo Farah, Nilda Paula, Sargento Silvano,  Adriano Coelho, Rildo Pessoa, Lulu das Comunidades, 

Marciel Manão, Gleisson Oliveira, Zeca Pirão, Nehemias Valentim, Paulo Queiroz, França, Neném Albuquerque, Enfermeira 

Nazaré Lima e Amaury da APPD. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem do Dia com a realização de um 

minuto de silêncio em homenagem póstuma ao jornalista Ricardo Boechat, falecido em um acidente aéreo. Findo este ato, foi 

lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Zeca Pirão solicitando um dia de licença 

parlamentar em 13/02/2019. Foi lido, em seguida, o requerimento de autoria do vereador Pablo Farah solicitando inserção nos 

Anais da Casa de matéria publicada no jornal Folha da Ilha, edição de 06/02/2019, intitulada "Fim do Banco Postal em 

Mosqueiro deixa a população sem serviços".  Encaminharam a votação os vereadores Pablo Farah, Adriano Coelho (com 

aparte do vereador Pablo Farah), Sargento Silvano, Amaury da APPD (com aparte do vereador Pablo Farah), Zeca Pirão e Dr. 

Elenílson (com aparte do vereador Pablo Farah). Após a votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu 

voto o vereador Rildo Pessoa. Passou-se depois à leitura do requerimento de autoria dos vereadores Mauro Freitas e 

Fernando Carneiro solicitando voto de repúdio ao atual diretor da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, senhor 

Hilbert Nascimento, pelo encerramento da faixa do programa Rototon Rádio Reggae, na Rádio Cultura, após trinta anos no ar, 

solicitando ao governador Hélder Barbalho que reconsidere tal decisão arbitrária. Neste ínterim, assumiu a presidência da 

Mesa o vereador Émerson Sampaio. Ao encaminhar a votação, o vereador Mauro Freitas retificou o texto do requerimento, 

retirando do mesmo o trecho em que solicita voto de repúdio. Também encaminharam a votação os vereadores Fernando 

Carneiro e Henrique Soares. Em seguida, o requerimento foi aprovado de forma simbólica e por unanimidade. Dando 

prosseguimento à sessão, foi lido o requerimento de autoria do vereador Rildo Pessoa solicitando a inserção nos Anais da 

Casa de matéria do jornal O Liberal, edição do dia 12/02/2019, intitulada "Falta de água ainda castiga quatro bairros de 

Belém". Encaminhou a votação o autor do requerimento, ficando este em votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do 

Dia, o presidente solicitou ao vereador John Wayne o registro nominal dos vereadores presentes. Estavam presentes os 

vereadores: John Wayne, Émerson Sampaio, Gleisson Oliveira, Zeca Pirão, Rildo Pessoa, Pablo Farah,  Nilda Paula, 

Professor Elias, Lulu da Comunidades, Nehemias Valentim,  Marciel Manão, Neném Albuquerque, Enfermeira Nazaré Lima, 

Fernando Carneiro e Amaury da APPD. Não havendo quórum, o presidente Émerson Sampaio encerrou a sessão às dez 

horas e quarenta e três minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia treze de fevereiro. Estiveram 

presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Prof. Elias, pelo bloco DC - Avante - Podemos; Bieco, 

Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR; Lulu da Comunidades, Nilda Paula e Sargento 

Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB - 

PSL; Dinelly, pelo bloco PSC - PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Joaquim Campos, John 

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

PSB; Fernando Carneiro e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, pela 

bancada do PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Estava licenciada a vereadora Blenda Quaresma. Justificaram suas 



ausências os vereadores: Celsinho Sabino, Dr. Chiquinho e Fabrício Gama. 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 12 de fevereiro de 2019. 
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