
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No décimo oitavo 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, assumiu a presidência da Mesa o vereador Dr. Elenílson e o vereador Mauro Freitas 
subiu à tribuna. Este disse entender a ausência de grande parte dos vereadores em plenário, pois as eleições aproximam-se, 
restando apenas três semanas para o pleito, e muitos parlamentares da Casa são candidatos. Considerando-se o fato de que há 
144 municípios em nosso estado, é uma tarefa muito difícil para um vereador acostumado a trabalhar somente na capital disputar 
uma eleição em nível estadual. Felizmente, comentou, adiantou-se muito a votação de projetos nos últimos dois anos, justamente 
prevendo-se este período eleitoral, em que há pouca participação dos parlamentares por conta das campanhas. Destacou que a 
Câmara Municipal de Belém ocupa hoje um lugar de respeito em nível nacional devido ao trabalho desenvolvido nestes dois anos. 
Fez votos de que os vereadores candidatos neste pleito sejam vitoriosos, expressando tristeza, por outro lado, por não poder 
contar mais com a companhia dos parlamentares eleitos nas sessões deste Poder a partir de janeiro vindouro. Disse ter certeza 
de que muitos dos membros desta Casa serão eleitos – Belém perderá muito com a saída destes do parlamento municipal, mas o 
estado do Pará vai ganhar. Lamentou depois que a população ainda venda seu voto, comentando ser impressionante como as 
pessoas reclamam durante quatro anos, mas quando chegam as eleições fazem o mesmo que anteriormente – vendem o voto e 
não se preocupam com a honestidade e o passado do candidato. Opinou que a melhor coisa que aconteceu no Brasil foi a 
Operação Lava Jato, pois esta fez com que os homens públicos passassem a ter medo de cometer atos ilícitos. Passaram a temer 
ter o nome envolvido nas denúncias de corrupção, temer a prisão e a execração pública. Entretanto, no período eleitoral, ajuizou, 
as pessoas não estão mais nem aí para nada. Exemplificou citando o caso do ex-presidente Lula que, mesmo condenado e preso, 
seria eleito presidente da República, segundo as pesquisas do Ibope. Julgou que o povo já não pode mais cobrar dos políticos 
porque reclamam durante quatro anos, mas na época das eleições elegem pessoas que têm o nome envolvido em denúncias de 
corrupção, citadas na Operação Lava Jato e outras. Ironizou dizendo existir neste país, durante os meses de campanha, a 
amnésia eleitoral: as pessoas indignam-se com os políticos, condenando-os como ladrões e corruptos, mas, durante o período 
eleitoral, tudo isso é esquecido. Findo este pronunciamento, o vereador Sargento Silvano fez uso da palavra e relatou ter visitado, 
no dia anterior, o Conjunto Promorar, no bairro de Val de Cans, e verificado o transtorno por que passam os moradores com a 
falta de água há mais de quinze dias. Referiu que, na verdade, a população daquela localidade vem sofrendo com o problema há 
mais de três anos. Denunciou depois a roubalheira promovida pela Rede Celpa contra o povo do Pará. Disse não entender a 
omissão dos deputados estaduais neste tema, pois nenhum destes parlamentares manifesta-se a respeito. O governo estadual, 
por sua vez, não toma nenhuma providência. A conta de energia é exorbitante, mas todos os deputados estão calados. Fez notar 
que temos uma hidrelétrica poderosa, Tucuruí, sendo o Pará um grande produtor de energia. Deveríamos então ter energia 
elétrica a preço baixo, mas pagamos uma das tarifas mais caras do país. Criticou depois o deputado estadual Márcio Miranda, que 
aparece nas propagandas eleitorais como político ficha limpa, candidato ao governo do estado. Entretanto, recebe proventos 
integrais, tendo se aposentado como capitão da Polícia Militar do Pará, mas não cumpriu o tempo legal de serviço para fazer jus a 
isso, servindo à Corporação por apenas sete anos. Fez a comparação com seu caso: foi reformado, recebendo apenas 30% do 
salário, para dedicar-se à atividade parlamentar. Contrapôs que Hélder Barbalho, também candidato ao governo estadual, apesar 
de todas as especulações e acusações, não foi condenado em nada, mas há provas contundentes contra o deputado Márcio 
Miranda, cuja candidatura é apoiada pelo governador Simão Jatene. Este, por sua vez, beneficiou seu filho durante o mandato: a 
frota da Polícia Militar do Pará é abastecida nos postos de Alberto Jatene. Citou que Beto Jatene, como é conhecido, foi preso 
pela Polícia Federal, investigado em outro escândalo de corrupção. Concluiu, portanto, que quem tem as mãos sujas na verdade é 
o PSDB paraense. Ao final deste pronunciamento, o vereador Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa e o vereador Rildo 



Pessoa subiu à tribuna. Este agradeceu aos demais vereadores e ao presidente da CMB, Mauro Freitas, pela aprovação do 
projeto de sua autoria que legaliza e disciplina o funcionamento de cemitérios de animais em Belém. Ressaltou que esta lei foi 
elaborada pensando, sobretudo, nas pessoas e não apenas nos animais de estimação. Afirmou que em uma cidade, para haver 
ordenamento, é necessário haver ordem. Neste sentido, continuou, é necessário pensar que não apenas a população urbana 
cresce, também cresce a população de animais. Sabe-se que os animais domésticos, aditou, são como membros das famílias e 
muitas destas moram em apartamentos. Estes animais morrem e surge o problema da destinação de suas carcaças. Fez notar 
que a maior parte delas é jogada no lixo. Reiterou ser necessário assumir o protagonismo perante a realidade urbana, elaborando 
leis que correspondam às necessidades da sociedade. Parabenizou a Câmara Municipal de Belém por antecipar-se a um futuro 
problema, aprovando uma legislação sobre um tema de saúde pública – pois as carcaças em decomposição podem contaminar o 
ambiente e disseminar doenças, especialmente quando o animal morre por enfermidades contagiosas. Destacou que Belém é 
uma das primeiras capitais a fazê-lo. Lembrou que já há muita poluição gerada em nossa cidade, uma vez que nosso esgoto não 
é tratado e é jogado diretamente na Baía de Guajará. Além disso, há o descarte das carcaças de animais. Argumentou que se não 
houver uma atuação proativa por parte dos legisladores e gestores frente à poluição ambiental, teremos situações muito difíceis 
de contaminação em nosso município em um futuro próximo. Defendeu novamente ser necessário antecipar-se aos problemas 
urbanos antes que estes se tornem graves. Findo o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Dr. Elenílson, pelo 
bloco DC – Avante, comentou que é candidato nestas eleições, assim como outros membros desta Casa. Entretanto, está sempre 
presente às sessões, pois o povo o paga para estar aqui – se tiver que atuar na campanha, o fará sempre depois do trabalho na 
CMB. Referiu ter visto nas ruas a decepção da população com a classe política, uma desconfiança e uma tristeza muito grandes. 
Expressou que não se inclui entre estes políticos que decepcionaram o povo e quem tem visto também, em reuniões e eventos 
dos quais participou nos bairros de Belém e em outros municípios, a vontade real das pessoas de escolher melhor seus 
representantes. Opinou ser uma grande falácia o dito, comumente ouvido, de que o povo não quer saber de política: o povo quer 
saber de política, não quer saber de politicagem. Acrescentou que, devido a um grande número de políticos irresponsáveis e 
corruptos, vivemos o descrédito da classe política neste país. Assim, há uma grande campanha pelo voto nulo nas redes sociais. 
Denunciou ser esta campanha promovida pelos que apóiam os maus candidatos para que estes sejam eleitos. Como médico 
psiquiatra afirmou que dentro da classe política há grande número de psicopatas, mas há também pessoas boas. Pediu às 
pessoas que não anulem o voto, mas separem o joio do trigo fazendo boas escolhas. Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB 
– PTB, externou que a realidade política do país dá nojo e vergonha, pois se vê o povo dizer que quer mudança, mas continuam a 
votar na mesmice. Citou como exemplo o Pará que, durante décadas, tem sido espoliado de suas riquezas, como aconteceu com 
a atuação da SUDAM. Pontuou que hoje o povo vive em situação miserável, as pessoas não conseguem pagar suas dívidas. São 
tantas e tantas promessas que elas agem como se fosse o estouro de uma boiada, não têm rumo e vão para onde lhes prometem 
mais. Recordou que também foi assim com eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que na época era a grande 
esperança de mudança no Brasil. Contrapôs que a mudança na sociedade só ocorrerá quando houver mudança de caráter: 
porque as pessoas que não têm caráter vendem-se por qualquer bagatela, qualquer mixaria. Ressaltou que quem tem caráter não 
se vende e não mente. Assim, em nossa sociedade, quem compra é beneficiado e quem não compra é maltratado, desrespeitado. 
Declarou que o mesmo ocorre nesta Casa, mas, por ora, não dará nome aos bois, não dará o nome de quem compra nem de 
quem é vendido, isto fará em outro momento, brevemente. Externou que quem não tem caráter não tem moral para falar de 
ninguém. Lamentou que em nosso país haja pessoas que se vendem, em todos os escalões, em todos os segmentos. Assumiu 
depois a palavra, pelo bancada do PRB, o vereador Toré Lima e tratou do problema da falta de água, que atinge todo o estado, 
mas afeta muito a população de Belém. Relatou ter estado no bairro da Pratinha onde acontece o velho absurdo, desde o tempo 
da SAEB: quando queima uma bomba não há outra para substituí-la, sendo necessário esperar pelo conserto. Acrescentou que 
no bairro do Marco – Jabatiteua, Passagem Castanheira – não há água há seis dias. Contou já ter solicitado audiência à Cosanpa, 
mas sequer teve resposta a esse pedido. Concluiu que a população paga o preço pela politicagem – não consegue audiência 
porque apóia o candidato da oposição, mas que atendam então o povo que está sem água. Acrescentou que o problema não se 
restringe apenas ao bairro do Marco, atingindo muitas áreas de Belém. Expressou que fica pasmo, pois há muito tempo se debate 
neste plenário o sucateamento da Cosanpa: querem porque querem privatizá-la. Não há investimento em tecnologia, não há 
investimento em material, o corpo funcional da companhia não é valorizado. Lembrou que na semana anterior estivera na Baía do 
Sol, na Praia do Paraíso, e a reclamação era a mesma: não havia água. O povo então é forçado a usar os poucos recursos que 
tem e comprar água mineral para, no mínimo, beber e fazer a comida. O pior de tudo, lamentou, é não haver sequer uma nota de 
esclarecimento à população por parte da Cosanpa, do governo estadual ou de qualquer secretaria. Ainda assim, querem o 
respeito do povo e o apoio deste ao candidato da situação ao governo do estado. Por outro lado, as faturas da Cosanpa 
continuam a chegar com os mesmos valores, ou até maiores, mesmo àquelas residências que ficaram até uma semana sem água 



potável, uma grande irresponsabilidade. Manifestou a esperança de que, dentro de pouco tempo, sob um novo governo estadual, 
a Cosanpa volte a tratar o povo paraense e belenense (em especial a população do Marco, que vive sem água) com respeito. 
Após este pronunciamento, a vereadora Blenda Quaresma solicitou a realização de um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma à sua ex-assessora, Kalícia Drienne dos Santos Almeida, que acabara de ser assassinada no município de Santa Izabel 
– PA. O presidente Mauro Freitas disse então que o pedido seria atendido no momento oportuno. Assumiu a palavra em seguida, 
pelo bloco PSD – PTC, o vereador Gustavo Sefer. Este disse ter andado por toda Belém, conversado com muitas pessoas e ter 
ficado satisfeito ao perceber que o trabalho desenvolvido na vereança está sendo reconhecido. Reconheceu que muito ainda 
precisa ser feito, mas avaliou que está no caminho certo. Informou ter realizado, no dia anterior, uma reunião com a participação 
de mais de quinhentas pessoas na Ilha de Mosqueiro, havendo entre elas várias lideranças comunitárias, para informar sobre sua 
atividade parlamentar e ouvir as demandas da população. Manifestou orgulho do grupo que conseguiu juntar durante este início 
de mandato – pessoas comprometidas com o bem-estar e as necessidades da população mais carente. Orgulhou-se também por 
ter apoiado, nas últimas eleições, o prefeito Zenaldo Coutinho, avaliando que este honrou os votos que recebeu, honrou e honra 
todos os vereadores desta Casa, todas as demandas que estes levam até ele, atendendo-as na medida do possível. Reiterou 
sentir-se orgulhoso por ser parte da base do prefeito neste Poder, assegurando que, quando for necessário, o apoiará na defesa 
do Município. Agradeceu aos demais vereadores pelo aprendizado diário, pelas críticas que também são importantes em uma 
plataforma de aprendizado. Garantiu que de sua parte força e vontade não faltarão para ajudar a quem mais precisa. Encerrado o 
Horário de Liderança, foi feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Kalícia Drienne dos Santos Almeida, atendendo à 
solicitação da vereadora Blenda Quaresma. Após esta homenagem, foi feita a verificação de presença. Não havendo quórum, 
aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente. Findo este prazo, foi feita nova verificação de presença. Havendo 
quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram então colocadas em votação e aprovadas as atas referentes às 
sessões ordinárias 28ª, 36ª, 52ª, 63ª, 68ª e 70ª e à 4ª sessão extraordinária, todas do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa desta 
legislatura. Foi feita então a leitura do requerimento do vereador Émerson Sampaio solicitando 03 dias de licença parlamentar, no 
período de 10 a 12 do mês de setembro corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento 
do vereador Amaury da APPD solicitando a realização de uma sessão especial com o tema Direitos Humanos, a ser realizada no 
dia 20/09/2018, neste salão plenário, às nove horas da manhã. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais requerimentos a serem votados, o presidente Mauro Freitas perguntou se algum dos parlamentares presentes 
gostaria de apresentar algum requerimento à plenária. Não havendo manifestação neste sentido, o presidente encerrou a Primeira 
Parte da Ordem do Dia. Foi feita então nova verificação de presença. Não havendo quórum, o presidente Mauro Freitas encerrou 
a sessão às dez horas e onze minutos. Estava licenciado o vereador Dr. Chiquinho. Justificaram suas ausências os vereadores: 
Altair Brandão, Delegado Nílton Neves, Fabrício Gama, John Wayne, Simone Kahwage e Zeca Pirão. Estiveram presentes os 
vereadores: Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Dr. Elenílson, pelo bloco DC – Avante; Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR - PEN – 
Solidariedade; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades e Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, pelo bloco 
MDB – PHS; Víctor Dias, Paulo Bengtson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; 
Celsinho Sabino e Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Marinor Brito, pelo PSOL; França e 
Toré Lima, pelo PRB; e 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 18 de setembro de 2018.     
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