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No vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas que registrou a presença dos 
vereadores Fabrício Gama, Toré Lima, Mauro Freitas, Joaquim Campos e Igor Andrade. Em seguida, assumiu a 
presidência da Mesa o vereador Toré Lima. Iniciou-se então o Horário do Expediente e manifestaram-se os 
vereadores inscritos. Mauro Freitas iniciou seu pronunciamento parabenizando os 391 anos de existência do 
mercado do Ver - O - Peso, exaltando sua diversidade culinária elogiada mundialmente. Criticou o que chamou 
de “pirotecnia política” por parte vereadora Marinor Brito nas mídias em geral. Comunicou que encaminhará 
requerimento a esta Casa solicitando informações ao IPHAN quanto a possibilidade de agilizar o início das obras 
de modernização do mercado do Vero - O - Peso, mas para tal espera que os demais vereadores subscrevam 
seu requerimento. Findo seu pronunciamento, reassumiu a presidência da sessão. Joaquim Campos justificou 
seu apoio ao requerimento solicitando a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI para 
investigar possíveis irregularidades nas obras do BRT, declarando que em nenhum momento tentou se valer de 
qualquer tipo de “pirotecnia política”. Comentou sobre a série de TV intitulada “O Mecanismo”, que mostra como 
iniciou a operação Lava Jato, recomendando-a a todos os brasileiros. Explicou que tem autoridade para abordar 
temas da segurança pública por ter se especializado nesse assunto. Fabrício Gama criticou a bancada do PSOL 
pela tentativa de dar início a uma CPI para investigar o contrato de prestação de serviço nas obras do BRT, pois, 
em seu entendimento, não existe qualquer fundamento para isso, já que o prefeito Zenaldo ao receber a obra da 
administração anterior convidou o Ministério Público Estadual – MPE para acompanhar a nova modalidade de 
contrato para a conclusão da obra, logo após o cancelamento do antigo contrato. Expressou que este sim 
possuía indícios de irregularidades. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela 
liderança do bloco PMDB – PHS, Joaquim Campos criticou a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Criticou também a agressão sofrida pelo repórter do jornal O Globo, por parte de um segurança do ex-
presidente Lula, durante a passagem de sua caravana pelo estado do Rio Grande do Sul. Pelo bloco PMN – PR 
– PEN – SOLIDARIEDADE, Zeca Pirão comentou denúncias feitas pela Controladoria Geral da União - CGU 
relativas ao mandato do prefeito Zenaldo Coutinho. Segundo informou, ao analisar as tabelas de preços da obra 
do BRT, um dos auditores falhou ao retirar preços de várias tabelas montando dessa forma uma nova tabela que 
não existia. Pela liderança do Governo, Fabrício Gama criticou o pedido de abertura de CPI para investigar 
possíveis superfaturamentos nas obras do BRT. Em seu entendimento não existem motivos para a abertura de 
tal CPI a não ser o fato da bancada do PSOL estar querendo fazer politicagem em ano de eleição. Finalmente 
convidou o vereador Fernando Carneiro e a bancada do PSOL para audiência com o prefeito a fim de discutir os 
detalhes dos contratos firmados para a execução destas obras. Assumiu, neste ínterim, a presidência da Mesa o 



vereador Zeca Pirão. Pelo bloco PSDC – AVANTE, Mauro Freitas recordou a condenação (pelo Ministério 
Público Estadual) do ex-prefeito de Belém Edmilson Rodrigues pelo desvio de livros da rede pública. Em aparte, 
o vereador Dr. Elenílson criticou a abertura de uma CPI em ano eleitoral. Reassumiu posteriormente a 
presidência da sessão o vereador Mauro Freitas. Pelo bloco PSB – PSDB – PTB, Igor Andrade argumentou que 
o pedido de abertura da CPI tem o único objetivo de fazer campanha eleitoral antecipada para atingir a gestão do 
prefeito de Belém, senhor Zenaldo Coutinho. Externou, como vereador de Belém, sua revolta pela tentativa de 
travar as obras do BRT, que são de suma importância para a cidade de Belém. Pela bancada do PRB, Toré Lima 
concedeu aparte ao vereador Marciel Manão. Este defendeu a legitimidade de seu mandato de vereador, eleito 
por Deus e por parte dos cidadãos de Belém. Manão declarou ainda que, como morador do Distrito de Icoaraci, 
espera ansiosamente pela conclusão das obras do BRT e que nesta Casa de Leis defenderá o prefeito Zenaldo 
Coutinho. Findo o horário estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste 
momento a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foram 
então postas em votação e aprovadas por unanimidade pela plenária as atas referentes à 9ª e 14ª sessões 
ordinárias e referentes à 2ª sessão especial todas estas relativas ao Primeiro Período da Segunda Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura. Foi feito posteriormente um minuto de silêncio, atendendo à solicitação do 
vereador Zeca Pirão, em homenagem póstuma à senhora Maria Fé Moraes. Depois desta homenagem, e após 
serem postos em votação, foram aprovados por unanimidade os requerimentos solicitando respectivamente dois 
dias de licença parlamentar (de 27 a 29/03/2018, de autoria do vereador Igor Normando) e a realização de 
sessão especial para comemorar o Dia Municipal da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros, instituído pela Lei nº 
8272/03 (requerimento de autoria da vereadora Marinor Brito). Posteriormente foi posto em votação o 
requerimento do vereador Mauro Freitas solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal O Liberal, 
edição do dia 26/03/2018, intitulada “Grupo ataca Lula com ovos”. Fizeram os encaminhamentos os vereadores 
Mauro Freitas, Amaury da APPD, Joaquim Campos (com aparte do vereador Mauro Freitas), Rildo Pessoa, 
Nehemias Valentim e Émerson Sampaio. Através de Questão Ordem, o vereador Rildo Pessoa solicitou votação 
nominal.  Posto em votação, o requerimento foi aprovado com vinte e sete votos favoráveis, dois contrários e três 
abstenções. Dando prosseguimento à sessão, entrou em discussão o requerimento da vereadora Simone 
Kahwage solicitando inserção nos Anais da Casa de matéria do jornal Diário do Pará intitulada “Mais de 90 % 
das crianças de até quatro anos estão fora da escola.”. Fez o encaminhamento o vereador Émerson Sampaio, 
ficando o requerimento em votação. Encerrado o horário regimental da Primeira Parte, houve nova verificação de 
presença. Havendo quórum, teve início a Segunda Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a votação do 
projeto que “Proíbe o uso, por profissionais da área da Saúde, de equipamentos de proteção individual fora do 
ambiente de trabalho no Município de Belém e dá outras providencias”, relativo ao Processo nº 840/17, de 
autoria do vereador Mauro Freitas. Foi aprovada com vinte e um votos favoráveis e nenhum contrário a emenda 
aditiva ao artigo terceiro do referido projeto. Em seguida foi rejeitada com vinte votos contrários e um voto 
favorável a emenda aditiva (onde couber), de autoria do vereador Fernando Carneiro. O autor do projeto, 
vereador Mauro Freitas, registrou seu voto contrário à emenda. O presidente Fabrício Gama comunicou então a 
aprovação do projeto que “Proíbe o uso, por profissionais da área da Saúde, de equipamentos de proteção 
individual fora do ambiente de trabalho no Município de Belém e dá outras providências”, referente ao Processo 
nº 840/17, de autoria do vereador Mauro Freitas. Em seguida, entrou em discussão o projeto nº 1509/17, de 
autoria do vereador Adriano Coelho, que “Institui a Semana Municipal do Livro e do Autor Paraense e dá outras 
providências”. Encaminhou a votação o autor do projeto, vereador Adriano Coelho. Após a leitura do artigo 
primeiro, foi aprovada por unanimidade a Questão de Ordem do vereador Marciel Manão solicitando a votação 
em bloco e de forma simbólica dos artigos sem emendas.  Posto em votação, foi aprovado em bloco e de forma 
simbólica por unanimidade o artigo terceiro. Após a leitura dos artigos sem emendas, os mesmos foram votados 
e aprovados de forma simbólica em bloco e por unanimidade (parágrafo único ao artigo terceiro, artigos primeiro, 
quarto e quinto). Por fim, após a leitura do artigo segundo com emenda, o mesmo foi aprovado com dezoito 
votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente Fabrício Gama comunicou então a aprovação do projeto que 



“Institui a Semana Municipal do Livro e do Autor Paraense e dá outras providências”, referente ao processo nº 
1509/17, de autoria do vereador Adriano Coelho. Aprovou-se então, por unanimidade, a Questão de Ordem do 
vereador Nehemias Valentim solicitando que os projetos referentes a honrarias e datas constantes em pauta 
fossem votados em bloco e de forma simbólica. Foram então lidos e aprovados em bloco, por unanimidade e em 
votação simbólica os seguintes projetos: referente ao Processo nº 2373/2017 e que “Institui no calendário das 
datas comemorativas do Município de Belém, o Dia Municipal do Servidor do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
Humberto Maradei Pereira”, de autoria do vereador Gustavo Sefer; referente ao Processo nº 2426/2017 e que 
“Dispõe sobre a criação do Dia do Adventista e dá outras providências”, de autoria do vereador Nehemias 
Valentim; referente ao Processo nº 071/2018 e que “Concede a Medalha Clodomir Grande Colino ao senhor Clay 
Anderson Nunes Chagas e dá outras providências”, de autoria do vereador Adriano Coelho; e referente ao 
Processo nº 326/2018 que “Concede o Título Honorífico de ‘Cidadão de Belém’ a Shanti Devi Figueiredo Queiroz 
e dá outras providências”, de autoria do vereador Celsinho Sabino. O presidente comunicou então a aprovação 
dos projetos constantes nos processos nº 2373/2017, 2426/2017, nº 071/2018 e nº 326/2018. Não havendo mais 
matéria em pauta passível de discussão e votação, o presidente declarou encerrada a sessão às onze horas e 
dezessete minutos. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco 
PSDC – Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – 
PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, pelo bloco PSD – PTC; John Wayne, Blenda Quaresma e Joaquim 
Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Moa Moraes, Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias Valentim e Igor Andrade, 
pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino, Dinely e Wellington Magalhães, pelo bloco PSC – PPS; Adriano 
Coelho, Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão e Amaury da APPD, 
pelo bloco PC do B – PT; Toré Lima, Simone Kahwage e França, pelo PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. Estava 
licenciado o vereador Igor Normando. Justificaram suas ausências os vereadores Victor Dias e Fernando 
Carneiro. 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 
27 de março de 2018.           
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