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

Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no 

painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, manifestou-se o vereador Igor 

Andrade e falou a respeito da tragédia ocorrida no estado do Rio de Janeiro com os deslizamentos de terra e graves 

alagamentos ocasionados pela grande quantidade de chuva que vitimaram dez pessoas. Fez um paralelo entre o volume de 

chuvas no Rio de Janeiro e as constantes chuvas em Belém, que também causam transtornos com os constantes 

alagamentos. Anunciou com entusiasmo o trabalho feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT com a colocação de placas informando sobre a duplicação da BR-316 no trecho entre Castanhal e a entrada de 

Salinas. Lembrou que o trabalho de duplicação da BR - 316 já vinha há bastante tempo sendo defendido pelo senador 

Jáder Barbalho e agora será executado. Registrou seu sincero agradecimento ao senador Jáder Barbalho. Depois, através 

de Questão de Ordem, o vereador Amaury da APPD questionou o fato de não ter sido chamado a presidir a sessão, já que 

era o único membro da atual Mesa Diretora presente no início da mesma. Ao invés disso, pontuou, quem foi convidado a 

dar início à sessão foi o vereador Paulo Queiroz. Após este questionamento, assumiu a presidência o vereador Émerson 

Sampaio. Em resposta ao questionamento, o presidente pediu desculpas ao vereador Amaury da APPD pelo ocorrido e 

disse ter havido um equívoco por parte da assessoria da Mesa solicitando a esta mais atenção para que tal situação não 

volte a se repetir. Posteriormente, pronunciou-se o vereador Joaquim Campos e agradeceu a presença de integrantes da 

Guarda Municipal de Belém nas galerias. Falou a respeito dos indicadores de criminalidade e do descaso do governo 

estadual anterior na área de segurança pública. A respeito do rompimento de parte da ponte da Alça Viária, atingida por 

uma balsa que navegava de forma clandestina no Rio Moju, demonstrou preocupação com a possível interrupção do 

escoamento de mercadorias oriundas das regiões Sul e Sudeste. Em aparte, o vereador Sargento Silvano parabenizou a 

administração do atual governador do estado, Hélder Barbalho. Na sequência, declinou de fazer uso da palavra o vereador 

Paulo Queiroz. Em seguida, a vereadora Enfermeira Nazaré Lima permutou a palavra com o vereador Fernando Carneiro. 

Este agradeceu a gentileza da vereadora Enfermeira Nazaré Lima e comentou as publicações feitas nas redes sociais 

Instagram e Twitter pela página do Belém Trânsito informando que, ao longo do dia nove de abril, haviam sido registrados 

35 ônibus quebrados nas ruas de nossa cidade. Lamentou que, mesmo sendo péssima a qualidade do transporte público no 

município de Belém, já exista previsão de novo aumento na tarifa de ônibus em até 20%, valor este acima da inflação. 

Criticou a Câmara Municipal de Belém por não participar do debate referente à melhoria do serviço público de transporte, 

mesmo sendo de sua responsabilidade. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Assumiu 

então a presidência a vereadora Simone Kahwage. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos criticou as 

reivindicações e manifestações oriundas da esquerda. Comparou tais manifestações políticas com palhaçadas de circo. Em 

aparte, o vereador Émerson Sampaio pediu ao vereador Joaquim Campos para não comparar uma atividade tão nobre 

desenvolvida nos circos, com as constantes baboseiras que têm lugar na política. Em seguida, assumiu a presidência da 



Mesa o vereador Mauro Freitas. Pela liderança do bloco PSD - PTC, Sargento Silvano disse que, em seu entendimento, a 

solução para o transporte público é seguir o exemplo do estado do Maranhão, onde o governador, com uma simples 

canetada, isentou os empresários de transporte público do pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços). Como resultado, informou, o estado do Maranhão, há seis anos, não reajusta o valor da passagem de ônibus. 

Expressou que a discussão sobre o aumento na tarifa da passagem de ônibus não compete a esta Casa. Em aparte, 

comentaram o assunto os vereadores Simone Kahwage e Zeca Pirão. Pela liderança do bloco PT - PC do B, Amaury da 

APPD apontou que, da frota de 1800 ônibus, cerca de 1300 têm mais de dez anos de uso. Julgou que a proposta de 

reajuste da tarifa de ônibus em mais de 20% é um absurdo, uma vez que a inflação acumulada no período foi de 4%. Em 

aparte, o vereador Pablo Farah comentou o assunto. Pela liderança da Oposição, Fernando Carneiro citou o artigo 45, 

parágrafo XII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém - onde consta ser competência privativa da Câmara 

Municipal de Belém autorizar referendo e convocar plebiscito - para embasar sua tese de que a CMB poderá convocar 

plebiscito para consultar a população de Belém a respeito do aumento na tarifa de ônibus. Pela liderança do bloco PDT- 

PSB, Igor Andrade rememorou que, durante a gestão do ex-prefeito Edmilson Rodrigues, do ano de 1997 a 2004, o 

vereador Fernando Carneiro foi presidente da Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBEL. Naquele período, 

segundo informou, a inflação foi de 62% e o reajuste na tarifa de ônibus foi de 109%. Entretanto, ironizou, na época o 

vereador Fernando Carneiro não solicitou nenhum debate ou plebiscito consultando a população de Belém. Neste ínterim, 

assumiu a presidência a vereadora Simone Kahwage. Em aparte, o vereador Mauro Freitas afirmou não ser da competência 

da CMB discutir valores de tarifas de ônibus. Finda esta intervenção, Mauro Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Pela 

liderança do PSOL, Fernando Carneiro respondeu ao vereador Igor Andrade que, na época em que esteve à frente da 

CTBEL, não era vereador de Belém e por isso não poderia convocar plebiscito. Disse ainda que, durante a gestão do ex-

prefeito Edmilson Rodrigues, a tarifa de ônibus em nossa capital era a menor do Brasil, conforme mostram órgãos 

especializados em transporte público. Encerrado o Horário de Liderança, o presidente solicitou aos vereadores o registro de 

suas presenças no painel eletrônico para a verificação de quórum. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte da Ordem 

do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte e o vereador Dr. Elenílson pediu 

Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, o que foi aprovado pela 

plenária. Através de Questão de Ordem, os vereadores Zeca Pirão e Sargento Silvano questionaram o fato de não terem 

sido informados sobre as reuniões onde serão definidos os membros das comissões da Câmara Municipal de Belém. Em 

resposta, o presidente Mauro Freitas comunicou que os vereadores receberão as informações necessárias a respeito das 

comissões. Foi feita posteriormente a leitura e votação do requerimento do vereador Altair Brandão solicitando três dias de 

licença parlamentar, no período de 08 a 10 de abril de 2019, sendo este aprovado por unanimidade. Fez-se em seguida a 

leitura e votação do requerimento do vereador Toré Lima solicitando a realização de sessão especial, em data e horário a 

serem definidos, com o objetivo de debater a organização, realização e as condições em que acontece o esporte amador no 

município de Belém e coletar sugestões que visem aperfeiçoar e melhorar os eventos diariamente organizados por 

centenas de grupos de amigos, clubes formais e não formais do esporte amador. Encaminhou a votação o vereador 

Sargento Silvano e, em seguida, o vereador Henrique Soares solicitou a votação nominal do requerimento, o que foi 

acatado pela Mesa. Logo depois, encaminharam a votação os vereadores Toré Lima, Pablo Farah, Émerson Sampaio, 

Fabrício Gama e Zeca Pirão. Posto o requerimento em votação, não houve quórum. O presidente encerrou então a sessão 

às dez horas e quarenta minutos, convidando todos para a sessão especial proposta pelo vereador Sargento Silvano, no dia 

11 de abril de 2019, às nove horas, que irá discutir a precariedade do transporte público do Distrito de Outeiro. O presidente 

convocou ainda os parlamentares para a sessão ordinária do dia 15 de abril de 2019, em horário regimental. Justificaram 

suas ausências os vereadores Rildo Pessoa e Gleisson Oliveira. Estavam licenciados os vereadores Altair Brandão e 

Blenda Quaresma. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenilson e Professor Elias, pelo bloco DC-



AVANTE-PODEMOS; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA - 

PR; Sargento Silvano, Lulu das Comunidades e Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD-PTC; Nehemias Valentim, Moa 

Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL;  Dinelly, pelo bloco PSC-PPS; Joaquin Campos, John 

Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Igor Andrade e Henrique Soares, pelo bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro e 

Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; França e Simone Kahwage e 

Toré Lima, pelo PRB. Emerson 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 10 de abril de 2019. 
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