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PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
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No terceiro dia do mês de abril 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, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Marciel Manão declarou que seria 
imensa irresponsabilidade de sua parte apoiar a abertura de CPI para barrar o prosseguimento das obras do BRT. Agradeceu o 
comprometimento do prefeito Zenaldo Coutinho com a conclusão destas obras.  Informou aos demais parlamentares sobre a 
promessa do prefeito Zenaldo Coutinho de entregar o BRT pronto em junho de 2018. Pediu paciência às pessoas que usam a 
Rodovia Augusto Montenegro, pois a espera da conclusão do BRT em alguns meses não é nada perto do tempo que as pessoas 
estão esperando a implementação do BRT. Joaquim Campos argumentou que a abertura de CPI para investigar os contratos 
das obras do BRT não implica necessariamente na interrupção das mesmas. Mencionou a formação de comissão na 
Assembléia Legislativa do Pará - ALEPA para discutir o problema da segurança pública e o aumento do uso de tornozeleiras 
eletrônicas. Em sua opinião, um assunto irrelevante já que existem assuntos mais importantes que merecem mais atenção. Em 
aparte, comentou o vereador Sargento Silvano. Émerson Sampaio lembrou aos demais parlamentares que as obras do BRT já 
se arrastam por mais de nove anos. Externou que, como morador do Tapanã, deseja a conclusão do BRT, mas em seu 
entendimento, se existem irregularidades, os responsáveis devem responder por seus atos. Convidou os vereadores que 
assinaram ou não o requerimento para a abertura da CPI a examinarem os relatórios da Controladoria Geral da União - CGU e o 
Termo de Ajuste de Conduta - TAC que a Prefeitura Municipal de Belém assinou sobre os contratos de execução das obras do 
BRT. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB - PHS, criticou 
a atuação de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, pois em seu juízo estes deixam transparecer ou demonstram 
pouco caso para com o povo brasileiro. Zeca Pirão, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, demonstrou insatisfação com o 
fornecimento de água à população mais pobre. Afirmou que, como vereador, está contribuindo na medida do possível para dar 
dignidade e elevar a autoestima da população. Pela bancada do PSOL e pela oposição, Marinor Brito ratificou o relatório da 
CGU que aponta indícios de superfaturamento nos contratos das obras do BRT desde a época da gestão do ex-prefeito de 
Belém Duciomar Costa. Rebateu o argumento de alguns vereadores de que a abertura da CPI do BRT tenha fins políticos (em 
aparte, pronunciou-se o vereador Marciel Manão). Criticou, em seguida, a forma como os órgãos públicos lidam com os grandes 
empreendimentos que diariamente contaminam o meio ambiente, prejudicando também a saúde da população. Assumiu depois  
a presidência da Mesa o vereador Gleisson. Mauro Freitas, pelo bloco PSDC - Avante, comentou sobre o requerimento 
apresentado a esta Casa pelo vereador Émerson Sampaio, que vem corroborar com a sua opinião de que as secretarias devem, 
de fato, prestar a esta Casa de Leis os esclarecimentos concernentes aos contratos do BRT. Criticou a bancada do PSOL por 
propor a abertura da CPI para investigar supostas irregularidades nos contratos do BRT, o que considerou apenas uma forma de 
fazer politicagem em época de eleições. Pela liderança do bloco PC do B - PT, Amaury da APPD defendeu a abertura da CPI do 
BRT por entender que é função dos vereadores apresentar à população esclarecimentos sobre o que ocorre na administração 
da cidade de Belém. Por esse motivo, apoiou tanto o requerimento para a abertura da CPI, quanto o requerimento solicitando a 
visita das secretarias municipais a esta Casa para prestar as devidas explicações. 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 aprovadas as atas da 9ª e da 14ª sessões ordinárias e da 2ª sessão 
especial, todas referentes ao Primeiro Período da Segunda Sessão Legislativa desta Legislatura. Fez-se depois a leitura do 



requerimento do vereador Toré Lima solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, 
edição do dia 18/03/2018, intitulada “Estação da Cosanpa que atende 500 mil pessoas pode entrar em colapso”. Encaminharam 
a votação os vereadores Amaury da APPD, Sargento Silvano e Igor Andrade. Em votação simbólica, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento da vereadora Marinor Brito solicitando a criação de 
uma comissão externa para buscar junto ao governo estadual respostas quanto à situação do fornecimento de água no Pará, 
particularmente no Município de Belém. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificaram seus 
votos os vereadores Marinor Brito e Toré Lima. Passou-se em seguida à leitura do requerimento do vereador Émerson Sampaio 
solicitando a realização de sessão especial, em data a combinar, para que o Poder Executivo Municipal traga as secretarias para 
prestar esclarecimento sobre as obras do BRT. Encaminharam a votação os vereadores Émerson Sampaio, Fernando Carneiro, 
Igor Normando e Henrique Soares. O vereador Paulo Bengtson solicitou através de Questão de Ordem a votação do 
requerimento nominalmente. Findo o horário regimental da Primeira Parte, foi feita nova verificação de presença. Havendo 
quórum, iniciou-se a Segunda Parte da Ordem do Dia. Passou-se então à discussão única e votação, com dispensa de 
interstício, do projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública a Associação Cidade Velha e dá outras providências" 
(processo nº 2166/17, autoria da vereadora Marinor Brito). Na discussão, manifestou-se a vereadora Marinor Brito. Após a 
leitura, este foi aprovado por unanimidade com vinte e quatro votos favoráveis. O presidente Gleisson, comunicou então a 
aprovação do projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública a Associação Cidade Velha e dá outras providências". Fez-se 
depois a discussão única e votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Reconhece como de Utilidade Pública para o 
Município de Belém, a Associação Amigos dos Ribeirinhos - AAR e dá outras providências" (processo nº 2377/17, de autoria do 
vereador Ivanildo França). Não houve quórum qualificado para a aprovação deste projeto. Através de questão de ordem, 
aprovada pela plenária, o vereador Henrique Soares solicitou que os projetos constantes nos processos nº 2752/17, nº 2753/17 
e nº 2754/17, de sua autoria, fossem votados em bloco e de forma simbólica. Após leitura e votação, os projetos nº 2752/17 que 
"Concede a Medalha Irmã Dorothy Stang ao Exmo. Sr. Dr. Raimundo Moisés Alves Flexa e dá outras providências", nº 2753/17 
que "Concede a Medalha Vereador Clodomir Grande Colino à professora Maria Emília Gomes da Costa e dá outras 
providências" e nº 2754/17 que "Concede a Medalha de Mérito Científico Evandro Chagas à médica Ivanise de Nazaré Pimentel 
Rodrigues e dá outras providências" foram aprovados por unanimidade. O presidente da sessão, vereador Gleisson, declarou 
então aprovados estes três projetos de autoria do vereador Henrique Soares. Em seguida, passou-se à discussão única e 
votação, com dispensa de interstício, do projeto que "Regulamenta o estabelecimento e funcionamento dos cemitérios 
particulares de animais no Município de Belém e dá outras providências" (processo nº 1191/17 de autoria do vereador Rildo 
Pessoa). Encaminharam a votação os vereadores Rildo Pessoa (com apartes dos vereadores Fernando Carneiro e Dr. 
Chiquinho) e Paulo Bengtson (com aparte do vereador Henrique Soares). Através de Questão de Ordem, aprovada pela 
plenária, o vereador Fernando Carneiro solicitou a votação do projeto em discussão em bloco e de forma simbólica. Após a 
leitura, este foi aprovado em bloco, de forma simbólica e por unanimidade. Não havendo mais matéria passível de discussão e 
votação, o presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta e quatro minutos. Estavam licenciados os vereadores Fabrício 
Gama e Simone Kahwage. Justificou sua ausência o vereador John Wayne. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, 
Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante;  Bieco, Zeca Pirão e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade 
– PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, 
Blenda Quaresma, Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Paulo Bengtson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e 
Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; José Dinely, Celsinho Sabino, Wellington Magalhães pelo bloco PSC – PPS; 
Henrique Soares e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD e Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT; 
Marinor Brito, Dr. Chiquinho e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima e França, 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 03 de abril de 2018.           
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