
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

No vigésimo quinto 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 a vereadora Blenda Quaresma e o 
vereador Amaury da APPD pronunciou-se. Este comentou sobre a ascensão do candidato do PT à presidência da República, 
Fernando Haddad, na última pesquisa do IBOPE. Considerou que este passará para o segundo turno e ganhará a eleição. Disse 
que as pesquisas mostram que apenas Marina Silva, em um segundo turno, empataria com Jair Bolsonaro. Todos os restantes 
ganhariam dele. Afirmou que não se pode fazer política com ódio e menosprezo – esta deve ser feita com inteligência e propostas. 
O povo espera que assim seja, pois está cansado de baixarias e percebe que tudo que foi feito foi uma grande farsa para entregar 
o país, atendendo ao interesse dos Estados Unidos, entregar o petróleo do pré-sal. Findo este pronunciamento, assumiu a 
presidência da Mesa o vereador Gleisson. Subiu à tribuna, em seguida, o vereador Henrique Soares. Este expôs que jamais 
votaria em um candidato como Jair Bolsonaro, considerando-o neofascista, homofóbico, racista e xenófobo. Observou, entretanto, 
que as pesquisas eleitorais não são confiáveis lembrando vários casos recentes em que estas apontavam um resultado, mas o 
que se viu quando as urnas foram abertas foi um resultado diverso. Manifestou tristeza por ver como os institutos de pesquisa 
tentam induzir o eleitor e influenciar o resultado das eleições, considerando que isso é um crime. Assim, tais institutos não têm 
credibilidade alguma, pois cometeram uma série de “erros”.  Disse confiar plenamente que o candidato do PDT, Ciro Gomes, pode 
chegar ainda ao segundo turno das eleições presidenciais. Destacou que Ciro ocupou vários cargos públicos, sendo sempre 
extremamente competente: foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda, 
deputado federal e estadual, mas nunca foi envolvido em denúncias de corrupção, sendo uma pessoa inteligentíssima. Declarou 
sempre comentar com as pessoas que Ciro não precisa do Brasil, é o Brasil que precisa do Ciro. Lembrou que a minirreforma 
política feita no Congresso Nacional retirou o artigo que vetava a publicação de pesquisas eleitorais. Avaliou que o atual 
Congresso é composto em sua maioria por políticos desonestos e por isso não tem representatividade. Aquela Casa, continuou, 
está completamente à mercê dos lobbies. Estes entraram em conchavo com as grandes redes de comunicação e deixaram que os 
institutos de pesquisa continuassem a fazer manipulações grosseiras nas eleições.  Em aparte, manifestou-se o vereador Fabrício 
Gama. Posteriormente, este assumiu a palavra e afirmou que vivemos em um período em que são divulgadas pesquisas 
compradas e mentirosas. Tais pesquisas, opinou, mostram quadros que não têm nenhum tipo de racionalidade, sendo usadas 
para tentar manter os privilégios daqueles que vivem do dinheiro público. Referiu que o IBOPE em 27 estados brasileiros errou 
mais de doze resultados nas últimas eleições. Entretanto, a justiça brasileira permanece calada, pois em nenhuma das ações 
movidas contra o instituto houve decisão dos juízes. Informou que há ações de vários partidos contra o IBOPE referentes às 
últimas eleições, mas não há resposta dos tribunais. Afirmou que há erros grosseiros nos cálculos feitos nestas pesquisas. 
Comparou tais levantamentos a um produto que vai para o mercado: quem pagar mais leva. Findo o Horário do Expediente, 
iniciou-se o Horário de Liderança. Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante, informou ter caminhado pelo estado do Pará e verificado 
nossa diversidade cultural em todos os sentidos: na produção, costumes, culinária e outros. Agradeceu a Deus pela oportunidade 
de, tendo a coragem de ser candidato a deputado estadual, poder conhecer esta realidade múltipla, apesar das dificuldades. 
Agradeceu também aos funcionários da Câmara Municipal de Belém por permitirem, através do trabalho que desenvolvem, o 
desempenho das atividades parlamentares. Neste momento de reta final das campanhas, desejou que cada candidato receba o 
que merece, com foco em seu trabalho, em sua atuação política. Externou que o novo na política é o novo das ideias, é o novo no 
comportamento. Desejou que os políticos tenham a percepção da grandiosidade do Pará. Relatou ter estado no município de 
Novo Repartimento e visitado uma comunidade agrícola, onde se desenvolve a agricultura familiar.  Percebeu ali uma força muito 
grande, uma vontade enorme de produzir, mas os meios para fazê-lo são pequenos. Julgou um absurdo chegar a CEASA e ver ali 



muitos caminhões vindos de outros estados – de São Paulo, do Nordeste, de Goiás – mas dificilmente encontrar um caminhão 
vindo do interior do Pará. Questionou o motivo para que isso ocorra, uma vez que o nosso estado tem terras e tem pessoas com 
aptidão para produzir na agricultura. Émerson Sampaio, pela liderança do PP, comentou que a deusa grega Têmis é o símbolo da 
Justiça brasileira, sendo representada com uma venda nos olhos. Entretanto, ironizou, esta venda está cada vez mais apertada 
porque nossa Justiça não consegue enxergar verdadeiros absurdos que vivemos em nosso estado e no país. A este respeito, 
referiu-se à inauguração da obra inacabada da Avenida João Paulo II. Referiu-se também à duplicação da Rodovia do Tapanã e 
da Rua Yamada, no bairro do Tapanã. Considerou inaceitável o que está havendo, pois os recursos para a obra - oriundos do 
governo federal, totalizando cinquenta milhões de reais - já estavam disponíveis desde 2013. Somente cinco anos depois o 
governo estadual deu início ao trabalho, mas a empresa responsável vem cometendo absurdos em sua execução. A 
terraplenagem está sendo feita em trezentos metros de via, vindo em seguida o asfaltamento. Entretanto, com o alargamento da 
via, os postes deveriam ser removidos, mas estão sendo deixados no meio da rua. A empresa responsável está apenas fazendo 
um cercadinho em torno deles, como se os postes fossem árvores que acabassem de ser plantadas. Previu que, posteriormente, 
quando a empresa concessionária de energia vier retirá-los, a obra terá que ser refeita, com o gasto de mais dinheiro público. 
Contou ter tido a felicidade, na noite anterior, de ver garis limpando a cidade às dez horas da noite. Depois, à meia-noite e meia, 
voltando para casa, no corredor da Avenida Augusto Montenegro, achou que alguma guerra estava acontecendo, pois havia cerca 
de trinta viaturas paradas – da SEMOB, da Guarda Municipal, da Polícia Militar - com os aparelhos de giroflex ligados: as faixas 
estavam sendo pintadas. Manifestou que houve tempo anteriormente para que isto fosse feito. Repetiu que, desde 2013, o 
dinheiro para a duplicação da Rodovia do Tapanã e da Rua Yamada está na conta do governo estadual. Não haveria motivo para 
fazer o péssimo trabalho que está sendo feito agora. Externou que agora, por conta das eleições, o governo falido de Simão 
Jatene quer maquiar a cidade para tudo parecer bem do dia para a noite. Observou que o Pará vive no atraso já há doze anos e 
não dá mais para aturar obras eleitoreiras. Quanto às últimas pesquisas eleitorais, declarou ser impressionante a força política que 
o ex-presidente Lula ainda tem no Brasil: Fernando Haddad não passava de três a quatro por cento na preferência do eleitorado, 
mas subiu muito quando Lula o declarou seu candidato. Externou concordar com a opinião, anteriormente expressa, do vereador 
Henrique Soares a respeito de Ciro Gomes, declarando que votará nele nesta eleição, pois é hora de mudar a triste realidade que 
ora vivemos. Amaury da APPD, pela liderança da Oposição, disse que se não fosse Fernando Haddad o candidato do Partido dos 
Trabalhadores, certamente seu candidato seria Ciro Gomes. Avaliou que este já contribuiu muito com o país e continuará sendo 
importante nesta nova jornada que virá. Elogiou a posição do vereador Émerson Sampaio, considerando-o coerente, julgando que 
isto mostra que a política brasileira não está perdida, pois ainda existem pessoas de bom senso. Tratou depois da obra na 
Rodovia do Tapanã e da obra mal concluída na Avenida João Paulo II. Reiterou o que fora dito anteriormente pelo vereador 
Émerson Sampaio: desde 2013 os recursos advindos do governo federal para realização destas obras estavam disponíveis. 
Lembrou que o PT estava, à época, no governo federal e este não olhou para quem estava à frente do governo do Pará, porque é 
assim que o partido trabalha: não libera recursos apenas para seus aliados políticos. Externou que é preciso ter clareza quanto a 
isso. Aditou que, na obra da Avenida João Paulo II, a TV Liberal mostrou não haver passarelas e que falta sinalização. Fabrício 
Gama, pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade, avaliou que talvez falte informação aos vereadores Amaury Souza e 
Émerson Sampaio, pois não fora ainda inaugurada a obra na Avenida João Paulo II. Lembrou que a obra do BRT Metropolitano 
passou seis anos sob uma ação do governo federal que não a liberava e não a passava ao estado. Explicou que a Avenida João 
Paulo foi aberta porque esta é uma das exigências para que a obra do BRT Metropolitano seja iniciada e o convênio para tal 
deverá ser assinado na segunda-feira vindoura. Reconheceu que o dinheiro para as obras estava realmente disponível havia cinco 
anos, mas devido à referida ação, ocorreu o atraso na execução. Acusou o governo do PT de ser o responsável pela demora na 
execução dos trabalhos. Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL, avaliou que o Brasil não suporta mais quatro nos de crise. 
Expressou que o país precisa de um presidente equilibrado, que faça um governo de coalizão nacional para que as reformas 
necessárias sejam realizadas. Manifestou que a limpeza na cidade ocorre como parte do trabalho desenvolvido normalmente pela 
gestão municipal. Afirmou não se tratar de uma atitude eleitoreira, até porque o prefeito Zenaldo Coutinho não é candidato a nada 
- este tem se empenhado em atender às necessidades da população. Exemplificou dizendo que a cidade está mais limpa e as 
estações do BRT estão concluídas até o Conjunto Satélite e serão inauguradas no sábado seguinte. Lamentou não poder 
participar deste evento, pois a lei eleitoral não o permite, uma vez que é candidato. Acrescentou que todos sabem que a Avenida 
João Paulo II não está concluída - ela foi apenas aberta ao tráfego. A urbanização da via continuará a acontecer, mas o trânsito 
fluirá, melhorando o fluxo de veículos na BR-316 e assim facilitando a vida da população. Em aparte, pronunciou-se o vereador 
Émerson Sampaio. Encerrado o Horário de Liderança, 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. Persistindo a falta de quórum 
o presidente Gleisson encerrou a sessão às dez horas e quinze minutos. Estavam licenciados os vereadores Dinelly e Dr. 



Chiquinho. Justificaram suas ausências os vereadores: Fernando Carneiro, Nehemias Valentim, Víctor Dias e Zeca Pirão. 
Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, Mauro Freitas e Dr. Elenílson, pelo bloco DC – Avante; Fabrício Gama e 
Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR - PEN – Solidariedade; Blenda Quaresma, pelo bloco MDB – PHS; Paulo Bengtson, Moa 
Moraes e Gleisson, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Henrique Soares, 
pelo bloco PDT – PSL; Marinor Brito, pelo PSOL; Simone Kahwage, 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 25 de setembro de 2018.     
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