
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 
Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, o vereador Dr. Elenílson assumiu a presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas 
subiu à tribuna. Este expressou ter ficado feliz ao assistir – em um jornal na televisão, nesta manhã - à matéria mostrando a 
formação de grupos e associações para cuidar do patrimônio público municipal. Referiu que este tipo de iniciativa não é novidade 
em Belém. Há associações cuidando da Praça Brasil, da Praça Batista Campos e da Praça da República. Esta última associação, 
acrescentou, atuou fortemente junto à Prefeitura Municipal de Belém buscando a recuperação e urbanização daquele logradouro. 
Hoje, opinou, com o trabalho desenvolvido pela PMB, inclusive com a recuperação do Bar do Parque, esta se tornou uma das 
praças mais bonitas do Brasil. Manifestou satisfação em ver que hoje estão surgindo novas associações com o objetivo de zelar 
pelo bem público. Avaliou que o problema do acúmulo de lixo nas ruas da cidade não se deve à omissão da Prefeitura, pois esta - 
já há muito tempo, desde gestões anteriores - tem feito a sua parte, realizando a coleta e limpando as vias públicas. Considerou 
tratar-se de um problema cultural: os citadinos continuam descartando o lixo em qualquer lugar. Os “bois sem rabo”, levando 
carrinhos de mão carregados de detritos, atuam fortemente, sobretudo nos bairros maiores e mais populosos como Jurunas, 
Guamá e Terra Firme. Pronunciou-se posteriormente o vereador Igor Andrade e relatou ter assistido neste dia ao jornal Bom Dia 
Pará, da TV Liberal, e visto o flagrante de descarte irregular de entulho no canal da Travessa Três de Maio filmado por um 
morador da localidade. Um caminhão, que presumiu ser de alguma empresa, despejou ali uma enorme quantidade de paletes de 
madeira. Lembrou que neste canal está sendo realizada uma importante obra de drenagem e recuperação pela Prefeitura de 
Belém. Destacou que a PMB tem feito a sua parte, em todos os aspectos e sentidos, havendo equipes cada vez maiores da 
SESAN atuando nos bairros de forma incisiva. Há uma equipe de educação ambiental e grande quantidade de homens, máquinas 
e caçambas trabalhando diuturnamente nos vários pontos da cidade, limpando valas, fazendo retirada de entulho e capinando. 
Infelizmente, lamentou, é difícil fazer uma obra na cabeça das pessoas. Vivendo em sociedade, é necessário seguir as regras e 
realizar mudanças no cotidiano dos munícipes, modificando o comportamento destes. Conversando com motoristas, ouviu 
reclamações de que é difícil passar com o carro nestas áreas ocupadas com entulho, prejudicando até mesmo o direito de ir e vir 
das pessoas. Condenou a atitude daqueles que, querendo livrar-se do lixo que atravanca suas casas e quintais, despejam-no em 
qualquer lugar, prejudicando toda a coletividade. Manifestou seu apreço aos trabalhadores da SESAN que não têm medido 
esforços para deixar nossa cidade limpa, embora muitos cidadãos não tenham consciência da responsabilidade que todos têm 
com a limpeza da cidade. Falou também sobre a coleta seletiva que ocorre em alguns bairros de Belém - como é o caso do 
Marco, onde mora, sendo neste o material recolhido às terças-feiras. Acrescentou já ter conversado com o prefeito Zenaldo 
Coutinho sobre a ampliação deste serviço na localidade – pelo menos com a coleta sendo feita três vezes por semana - uma vez 
que aquela é uma área muito sujeita a alagamentos. Ressaltou ser necessário o engajamento dos moradores neste trabalho de 
descarte correto do lixo, bem como da separação de material reciclável. Em aparte, manifestou-se o vereador Rildo Pessoa. 
Fabrício Gama usou da palavra depois e confessou ter ficado chocado com o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de 
Janeiro, ocorrido no domingo anterior. Manifestou ser impressionante como tem pouco valor a cultura em nosso país. Comentou 
que o Ministério da Cultura recebeu há seis meses o pedido de verbas para a manutenção do museu, mas não se manifestou. 
Informou que ontem o ministro desta pasta desculpou-se com o povo brasileiro pela tragédia, dizendo que já estava assinado um 
convênio com o BNDES para reforma do Museu Nacional. Acusou o governo do MDB, que massacra o povo brasileiro, de 
assassinar uma parte da história de nossa nação, algo irrecuperável. Assim, neste dia, o país acordou mais pobre, pois se perdeu 
parte de nossa identidade. Defendeu que se punam os responsáveis por uma das maiores perdas da história brasileira. Em 
aparte, pronunciou-se o vereador Fernando Carneiro. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. 



Fabrício Gama, pela liderança do bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, declarou que se não cuidarmos de nossa cultura, nada 
restará dela para nossos filhos e netos. Recordou que no Museu Nacional D. Pedro I se criou – pois este era a residência da 
família real, sendo equipado com móveis da época da Monarquia - e ali foi assinada a carta da Independência do Brasil. Havia lá a 
maior pesquisa sobre insetos da América Latina, fósseis descobertos em nosso país, além da maior coleção indígena do 
continente latino americano. Tudo isso se perdeu, mas o ministro da Cultura, lamentavelmente, vem falar que assinou um 
convênio para a recuperação do Museu depois que este se incendiou. Informou posteriormente que o Espaço Cultural Mestre 70 
está passando por um processo de reforma, tendo sido transferido à Igreja Católica em regime de comodato. Acrescentou que o 
espaço abrigará projetos sociais envolvendo capoeira, futebol e combate ao vício em drogas. Também abrigará o projeto Casa da 
Sopa e vários outros projetos com a participação de médicos e psicólogos. Acrescentou que a fase de documentação está sendo 
finalizada, não estando o Mestre 70 abandonado, apenas fechado. A Igreja Católica encarregar-se-á de sua reforma por recebê-lo 
em comodato. Noticiou depois sobre a retomada da obra da Unidade de Pronto Atendimento do Jurunas. Explicou que houve 
dificuldades na obtenção de verbas junto ao governo federal, mas o trabalho será realizado com recursos próprios pela Prefeitura 
de Belém. Informou também sobre o início da reforma dos mercados municipais, a começar pelo Mercado do Jurunas, que será 
reformado e ampliado. Além deste, também passarão por reformas o Mercado de Icoaraci e o Mercado do Mosqueiro. Aditou que 
várias ruas serão pavimentadas, sendo algumas drenadas, e que o prefeito Zenaldo Coutinho tem ido às localidades verificar se 
as obras estão à altura do investimento feito com o dinheiro público, cobrando qualidade. Asseverou que a PMB tem trabalhado 
diuturnamente, tendo poucos recursos, mas aplicando-os de forma ordeira e responsável. Fabrício Gama, agora falando pela 
liderança do Governo, acrescentou que Zenaldo Coutinho também entregou ambulâncias e reformará os postos de saúde de 
Carananduba e do Outeiro. Tratou depois sobre o problema do lixo, que assola o nosso Município. Declarou ser impossível 
solucioná-lo sem a compreensão da população de que deve fazer a sua parte. Referiu que foi obtida uma parceria entre os 
munícipes e a PMB no Mercado do Jurunas e, assim, o logradouro tem se mantido limpo, pois o povo tomou consciência de seu 
papel e só descarta o lixo nos horários adequados. Informou depois que, no próximo dia 17 de setembro, será inaugurada mais 
uma estação do BRT Belém, localizada às proximidades da Avenida Mário Covas. Expôs que o trecho do BRT que vai até Icoaraci 
já está semiconcluído, incluindo o último terminal, que certamente terá muitas ruas asfaltadas no entorno. Assim, sendo, 
continuou, muitas frentes de obra estão abertas com o prefeito trabalhando muito. Disse ter recebido a informação de que mais de 
40% da iluminação que faltava nas ruas foi colocada, havendo reforma e reestruturação das luminárias em outras vias, com a 
colocação de lâmpadas de led em vários bairros da cidade. Exortou os demais parlamentares a unir forças, caminhando junto com 
a Prefeitura para que a população tenha um melhor retorno dos impostos que paga. Avaliou que todos estão a favor do povo de 
Belém, lutando para a melhoria da vida em nosso município. Igor Andrade, pela liderança do bloco PSD – PSDB – PTB, reportou-
se aos constantes aumentos no preço dos combustíveis – sendo autorizada recentemente uma majoração em 13%, nas refinarias, 
do valor do óleo diesel. Lembrou que, há cerca de três meses, o país quase parou em decorrência da greve dos caminhoneiros, 
que protestavam contra o aumento do preço do diesel. A redução prometida à época pelo governo federal de 46 centavos no 
preço deste combustível não chegou sequer à metade deste valor, segundo os especialistas. Agora, julgou, sentindo que a poeira 
baixou, o governo estabelece novos aumentos. Ressaltou que a majoração no preço do óleo diesel provoca aumentos em cadeia 
de todos os produtos que dependem de transporte rodoviário. Lembrou ter recentemente subido à tribuna para protestar contra o 
aumento autorizado pela ANEEL nas tarifas de energia elétrica, estabelecido de forma arbitrária para a sociedade brasileira. 
Agora, novamente, o povo é atingido por aumentos no preço dos combustíveis. Por outro lado, comparou, o salário mínimo não 
aumentou sequer 3% em um ano. Questionou então de que forma o cidadão que ganha salário mínimo conseguirá sobreviver 
pagando caro a água, a energia elétrica e os alimentos. Reconheceu que a população já não suporta mais tantos aumentos. 
Entretanto, o aumento salarial é irrisório, sendo realizado de acordo com a taxa oficial de inflação. Sendo assim, inquiriu o motivo 
pelo qual as tarifas não são reajustadas segundo o mesmo critério. Concluiu que a população mais carente sofre então as 
consequências desta forma desastrosa de gerenciar os valores das tarifas e preços em nosso país. Pela liderança do bloco PSD – 
PTC, Sargento Silvano destacou a entrevista do candidato à presidência Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, na Rede Globo, 
considerando-a impecável. Disse que este parlamentar deu uma aula sobre como se deve tratar aqueles que enganam a 
população brasileira. Estimou que a imprensa nacional tenta ludibriar o povo. Relatou que, perguntado se era homofóbico, 
Bolsonaro puxou a cartilha gay. Julgou que tal publicação ensina a uma criança de seis anos que pode virar mulher. Acusou então 
a esquerda brasileira de ter por objetivo destruir a família, dizendo que Bolsonaro acabará com esta patifaria. Manifestou então 
seu apoio a tal candidatura. Em aparte, pronunciou-se o vereador Joaquim Campos. Mauro Freitas, pela liderança do bloco DC – 
Avante, parabenizou novamente as associações que lutam pela recuperação, limpeza e preservação das praças de Belém. 
Considerou que em nossa cidade, e na verdade em nosso país, é comum a cultura do descarte irregular de lixo. Avaliou que isto, 
sobretudo em Belém - que tem grande parte de seu território abaixo do nível do rio, sendo cortada por inúmeros canais e situada 



em uma região de chuvas intensas - pode causar problemas graves como as enchentes. Relatou que passou no dia anterior pelas 
ruas da cidade e entristeceu-se com a grande quantidade de lixo descartado irregularmente (incluindo até sofás e geladeiras). 
Aditou que os “bois sem rabo” (pessoas utilizando carrinhos de mão) continuam a descartar o entulho nos canais, manifestando 
que esta Casa não pode mais se omitir diante deste crime ambiental: é preciso que os parlamentares posicionem-se firmemente 
contra a continuidade desta prática. Ponderou que a punição a este delito ainda é muito branda e defendeu a criação de leis mais 
severas para coibi-lo. Externou que tal situação tornou-se inadmissível, pois Belém é uma metrópole com quase dois milhões de 
habitantes em que a maior parte da população, infelizmente, ainda não entendeu que tal atitude não cabe mais. Solicitou então 
aos demais parlamentares que se unam para enfrentar este problema. Amaury da APPD, pela liderança da Oposição, discordou 
da opinião manifestada pelo vereador Sargento Silvano quanto à entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Disse ter sentido 
vergonha ao assisti-la, questionando como um cidadão brasileiro que postula ao mais alto cargo de nossa nação pode falar tanta 
besteira, não respondendo nada do que lhe fora perguntado. Além disso, continuou, Bolsonaro agrediu as pessoas que ali 
estavam. Expressou que teve o desprazer de escutar de cabo a rabo a entrevista. O vereador Mauro Freitas reassumiu, após este 
pronunciamento, a presidência da Mesa. Encerrado o Horário de Liderança, fez-se a verificação de presença. Havendo quórum, 
iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então postas em votação e aprovadas por unanimidade as atas referentes às 
sessões ordinárias 60ª, 61ª, 62ª, 64ª e 66ª do Segundo Período da Segunda Sessão Legislativa desta legislatura. Foi feita 
posteriormente a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem 
solicitando a dispensa da leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. O presidente Mauro 
Freitas convocou então os demais vereadores a comparecer às sessões extraordinárias, em regime de tantas quantas forem 
necessárias - a partir do dia 04/09/2018, às nove horas, no Salão Plenário Lameira Bittencourt – para discutir e votar o projeto de 
lei, constante no Processo nº 1114/18, de autoria da Prefeitura Municipal de Belém que “Dispõe sobre a estrutura administrativa 
da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, da Secretaria Municipal de Urbanismo - 
SEURB e da Unidade Coordenadora do Programa – UCP e dá outras providências”. Retomou-se posteriormente a votação do 
requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do 
Pará, edição do dia 20/08/2018, página A-2, Política, intitulada “Pará é o segundo estado com pior eficiência em gestão do país”. 
O vereador Rildo Pessoa solicitou que a votação fosse nominal. Posto em votação, o requerimento foi rejeitado por maioria com 
sete votos favoráveis, dez votos contrários e uma abstenção. Justificaram seus votos os vereadores Toré Lima e Amaury da 
APPD. Em seguida, o presidente Mauro Freitas solicitou que, através de um acordo de lideranças, se passasse logo da Primeira 
Parte para a Segunda Parte da Ordem do Dia para que entrassem em votação os projetos de títulos e honrarias constantes na 
pauta desta Segunda Parte, o que foi aprovado pelas lideranças partidárias presentes. Foi feita depois a leitura do requerimento 
do vereador Sargento Silvano solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 10 a 12 de setembro corrente, o que foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida, conforme fora acordado anteriormente, o presidente Mauro Freitas encerrou a Primeira 
Parte da Ordem do Dia e solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Havendo quórum, 
iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se então à discussão única e votação, com dispensa de interstício, dos 
seguintes projetos: projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Éden Fernando Batista Ferreira”, 
referente ao Processo nº 990/18, de autoria do vereador Igor Normando; projeto que “Concede o Diploma Édson Luís ao senhor 
Tiago Silva Brito”, referente ao Processo nº 992/18, de autoria do vereador Igor Normando; projeto que “Concede o título 
honorífico de Cidadão de Belém ao senhor Brenno Morais Miranda”, referente ao Processo nº 993/18, de autoria do vereador Igor 
Normando; projeto que “Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à senhora Maria Betânia de Carvalho Fidalgo”, 
referente ao Processo nº 994/18, de autoria do vereador Igor Normando; projeto que “Concede o título honorífico de Cidadão de 
Belém ao senhor Vinny Azevedo”, referente ao Processo nº 1000/18, de autoria do vereador Joaquim Campos; projeto que 
“Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à senhora Márcia Tatiana Rebelo Neves”, referente ao Processo nº 
1037/18, de autoria da vereadora Simone Kahwage; projeto que “Concede o título honorifico de Cidadã de Belém à senhora Maria 
do Socorro Rodrigues Bezerra da Silva”, referente ao Processo nº 1048/18, de autoria do vereador Joaquim Campos; projeto que 
“Concede o título honorífico de Cidadão de Belém ao deputado federal e presidente nacional do Avante, senhor Luiz Henrique de 
Oliveira Resende (Luiz Tibe)”, referente ao processo nº 1089/18, de autoria do vereador Rildo Pessoa; projeto que “Concede a 
Medalha e Diploma Círio de Nazaré ao senhor Raimundo Édson Alves de Oliveira, à senhora Elda Maria Alves, entre outros”, 
referente ao Processo nº 1328/18, de autoria de vários vereadores. O vereador Toré Lima pediu então Questão de Ordem 
solicitando que os projetos fossem votados em bloco e de forma simbólica, o que foi aprovado pela plenária. Postos em discussão, 
não houve oradores. Postos em votação, os projetos foram aprovados por unanimidade e de forma simbólica. O presidente Mauro 
Freitas declarou então aprovados os projetos anteriormente citados. Não havendo mais matéria em pauta em condição de ser 
discutida e votada, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às dez horas e vinte e oito minutos. Estava licenciado o 



vereador Dr. Chiquinho. Justificaram suas ausências os vereadores: França, Gleisson e Paulo Bengtson. Estiveram presentes os 
vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante; Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo 
bloco PMN – PR - PEN – Solidariedade; Sargento Silvano e Lulu das Comunidades, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma e 
Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 
Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco 
PDT – PSL; Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima e Simone Kahwage, 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 03 de setembro de 2018.     
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