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No quinto 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. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Igor Andrade expressou honra, gratidão 
e entusiasmo por ter participado, juntamente com o vereador Gleisson, do XIV Congresso Nacional do PSB, realizado em 
Brasília no período de 01 a 03 de março corrente. Informou que neste foram debatidos temas relevantes e polêmicos – 
desemprego, crise econômica, problemas educacionais, saúde, segurança, planos para o futuro do país e soluções para os 
problemas nacionais. Destacou que um dos assuntos mais discutidos foi à participação do PSB nas próximas eleições à 
presidência da República, se o partido lançará candidato próprio ou se participará de uma coligação. Informou que Beto 
Albuquerque, vice-presidente nacional do partido, defendeu o lançamento de uma chapa própria, enquanto o vice-governador de 
São Paulo, senhor Márcio França, assumiu posição contrária. Explicou que o partido tende a apoiar a candidatura de Geraldo 
Alckmin (atual governador de São Paulo, filiado ao PSDB) à presidência da República, assumindo então Márcio França o 
governo do maior estado do país. Destacou a presença no evento do deputado estadual paraense, senhor Sidney Rosa, pré-
candidato a governador do Pará. Expressou que o PSB paraense está coeso e definirá em momento oportuno sua forma de 
participação nas eleições estaduais. Em aparte, pronunciaram-se os vereadores Toré Lima e Fabrício Gama. O vereador 
Gleisson Silva assumiu posteriormente a presidência da Mesa e o vereador Mauro Freitas assumiu a palavra. Mauro Freitas 
agradeceu ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) por ter contribuído para o aprimoramento desta gestão da Câmara 
Municipal de Belém ao cumprir seu papel institucional de órgão de controle externo. Comunicou que as recomendações do 
MPPA à Presidência e à Mesa Diretora da CMB quanto à informatização da atividade dos vereadores em plenário foram todas 
seguidas. Deixou claro que não houve prejuízo ao erário, pois nenhum pagamento foi efetuado. Afirmou que o setor jurídico da 
CMB já exarara, antes da intervenção do MPPA, parecer pela anulação dos processos – tanto da dispensa da licitação quanto 
do pregão presencial feitos para a locação dos computadores. Explicou que, em verdade, ocorreu um equívoco de um dos 
servidores da Casa que, ao invés de incorporar o processo no artigo de dispensa de licitação, incorporou-o no artigo relativo a 
caráter emergencial. Com essa troca de item, o processo ficou errado. Quando houve a visita à CMB do MPPA, na tarde da 
última sexta-feira, todos os documentos solicitados foram apresentados e providenciou-se a retirada imediata dos computadores 
em plenário. Informou que já fora instaurado um processo interno, com a criação de uma comissão para apuração das 
responsabilidades pelo ocorrido. Acrescentou já ter solicitado ao Tribunal de Contas dos Municípios que seja feito um 
treinamento dos servidores deste Poder para evitar erros em processos licitatórios. Garantiu que - assim como foi feita a Sala de 
Imprensa, a reforma dos banheiros da Casa, a reforma do estacionamento e a modernização do setor administrativo do prédio 
da CMB – o Núcleo de Apoio ao Cidadão (NACI), que hoje funciona em um prédio afastado, funcionará neste local, em 
instalações próprias. Asseverou que não abrirá mão da modernidade em sua gestão frente à CMB e fez o mea-culpa, dizendo 
que sua ânsia em fazer com que as coisas aconteçam rápido pode ter levado sua equipe a cometer um erro. Em aparte, 
pronunciou-se o vereador Igor Andrade. Émerson Sampaio parabenizou o presidente da CMB, vereador Mauro Freitas, por vir à 
tribuna da CMB e ir às redes sociais e aos jornais assumir a responsabilidade pelo que ocorreu. Parabenizou também o MPPA 
por sua atuação neste caso. Manifestou que gostaria, entretanto, que o MPPA tivesse o mesmo interesse, agilidade e disposição 
para solucionar os problemas frente a causas maiores, como no caso do crime ambiental cometido pela mineradora Hydro em 
Barcarena. Aditou que há problemas que vem se arrastando há anos, mas ninguém faz nada, citando o caso do lixão da Revita 



em Marituba. Relatou depois que, na semana anterior, esteve com o prefeito Zenaldo Coutinho acompanhando a ação do 
programa Prefeitura no Bairro no bairro do Jurunas. Julgou que, neste momento de crise que vivemos, o programa não resolve 
os problemas da cidade, mas os ameniza grandemente. Avaliou que esta ação, com a duração de uma semana em cada 
localidade, tem feito a diferença nos bairros carentes que temos. Informou já ter solicitado a realização da segunda edição do 
programa Prefeitura no Bairro no bairro do Tapanã, que está precisando muito desta intervenção do Município. Elogiou 
posteriormente o nível de maturidade demonstrada pelo prefeito Zenaldo Coutinho e pelo ministro da Integração Nacional, 
senhor Hélder Barbalho. Estes são adversários políticos e estarão em campos opostos, daqui a seis meses, na disputa eleitoral 
no Pará. Entretanto, entenderam que as necessidades do povo estão muito acima das diferenças e vaidades políticas. 
Parabenizou o ministro Hélder pela liberação de quase de 90 milhões de reais para obras no Município de Belém – em Outeiro, 
Mosqueiro, na Cabanagem e para o projeto Belém Porto Futuro. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de 
Liderança. Dr. Elenílson, pelo bloco PSDC – Avante, parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho pela escolha do senhor Cláudio 
Mercês para assumir a Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN). Ressaltou que Cláudio Mercês sempre demonstrou, em 
todos os cargos que assumiu, grande dedicação e empenho à administração municipal. Disse ter certeza de que ele fará um 
grande trabalho à frente da SESAN, na limpeza dos canais. Chamou a atenção para o fato de que as inundações e alagamentos 
não são problemas exclusivos de Belém, o mesmo se vê em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. 
Ponderou que devemos, cada vez mais, intensificar o trabalho de limpeza e educar a população para que o lixo não seja jogado 
em lugares inadequados. Repercutiu depois notícia, que o assustou, de que traficantes estão sendo treinados por ex-militares no 
Rio de Janeiro. Impressionou-se com cartazes mostrando uma criança, vestida como estudante, revistando um militar, como se 
este fosse um marginal. Julgou que a população está contra este tipo de propaganda que visa denegrir a imagem do Exército. 
Contou que passou um ano e um mês servindo nas fronteiras do país como médico e sente orgulho por hoje fazer parte das 
fileiras dos oficiais da reserva do Exército Brasileiro. Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB, parabenizou o prefeito 
Zenaldo Coutinho pela coragem, responsabilidade e idoneidade na condução da cidade. Ressaltou que o programa Prefeitura 
nos Bairros leva a PMB até as localidades: o prefeito está pontualmente às oito horas da manhã, acompanhado de seu 
secretariado e do corpo técnico, iniciando os atendimentos. Comentou que Zenaldo não tem medo ou receio do contato direto 
com a população – ouve suas cobranças e demandas - e esteve no bairro do Jurunas na semana anterior. Externou que a forma 
correta de agir do prefeito lhe dá a coragem e entusiasmo para subir à tribuna e defender sua gestão. Lembrou que 
recentemente Zenaldo fora bombardeado e muito criticado nas redes sociais devido aos transtornos causados pelas fortes 
chuvas que atingiram a cidade. Apesar disso, o prefeito deu entrevista ao vivo na televisão, dividindo com os moradores de 
Belém a responsabilidade pelo ocorrido, pois muitos dos que reclamam dos alagamentos descartam lixo irregularmente nas ruas 
e canais, contribuindo para que inundações ocorram. Relatou que, em conversa com Zenaldo, este afirmou que 2017 foi um ano 
crítico para todos os gestores públicos devido à falta de recursos, mas 2018 será melhor. Lulu das Comunidades, pelo bloco 
PSD – PTC, agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho o belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pela PMB no bairro do 
Tenoné. Moradores, feirantes e microempresários estão felizes com as obras de drenagem e pavimentação de ruas da 
localidade. Informou que o bairro tem 90 anos e mais de 50 mil habitantes, mas nunca havia sido contemplado com obras e 
melhorias pelo poder público municipal. Pediu depois a presença ostensiva da Guarda Municipal na orla de Icoaraci, com uma 
viatura realizando um patrulhamento contínuo, para, pelo menos, inibir a ação de marginais. Informou que, na semana anterior, 
ocorreu um arrastão naquela região, tão frequentada pela população de Belém. Afirmou depois que a Rede Celpa ainda está 
prejudicando as famílias paraenses cobrando valores abusivos nas contas de energia elétrica. Sugeriu a realização de uma 
grande caminhada de protesto em frente à sede da empresa na Avenida Augusto Montenegro. Em seguida, o vereador Mauro 
Freitas reassumiu a presidência da Mesa. Toré Lima, pela bancada do PRB, relatou ter estado em Brasília por três vezes no ano 
anterior e agora estão sendo finalizadas as tratativas para a intervenção do Ministério da Integração Nacional em parte da bacia 
do Tucunduba. Informou que, na semana anterior, o ministro Hélder Barbalho disponibilizara a Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, através da senhora Adelaide Maria Pereira Nacif, diretora do Departamento de Prevenção e Preparação. 
Informou também que esteve na SESAN reunindo com o secretário e repassou as informações ao prefeito Zenaldo Coutinho. 
Assim, ainda nesta semana a diretora Adelaide Nacif estará em Belém recebendo da SESAN o projeto das áreas que receberão 
a intervenção da Defesa Civil. Adiantou que tais áreas são o canal da União, o canal da Passagem José Leal Martins, o canal da 
Travessa Vileta e algumas passagens como a Rosa Maria, Trindade, São Marcos e Hortinha. Espera que também sejam 
incluídas a Avenida Cipriano Santos, a Rua Jabatiteua, a Travessa Timbó e a Alameda Acatauassú Nunes de modo que, ainda 
neste inverno, parte da população do bairro do Marco saia da lama. Acrescentou que esta será uma grande contribuição que 
beneficiará milhares de pessoas daquelas localidades. Fabrício Gama, pela liderança do Governo, informou que a Prefeitura de 
Belém retirou dos canais e esquinas de Belém mais de 60 mil toneladas de lixo na última semana. Disse que a PMB tem feito 



um trabalho de conscientização sobre o manejo do material reciclável, que pode tornar-se uma fonte de renda adicional para o 
povo mais pobre. Observou que a questão do lixo é séria e, por mais esforço que a PMB faça, não será possível superar o 
problema sem a participação e colaboração efetiva da população. Exemplificou contando que no canal da Avenida Visconde de 
Souza Franco é feita todo sábado a retirada de material irregularmente descartado com duas caçambas e um trator. Porém, 
passados apenas quinze minutos, já estão sendo descartados televisores, guarda-roupas, sofás e outros objetos no local. Todos 
são responsáveis e é necessário trabalhar para aumentar a consciência ambiental. Parabenizou o prefeito Zenaldo Coutinho e a 
equipe da SESAN pelo trabalho desenvolvido. Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC do B, afirmou ser necessário realmente 
fazer o debate sobre o problema do lixo na cidade envolvendo a população, os vários segmentos organizados e poder público 
para tornar a cidade limpa e os serviços possam chegar ao povo. Defendeu que seja feita a manutenção e limpeza 
diuturnamente dos canais. 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. Foi feita então a leitura do 
requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do 
Pará, edição do dia 20/08/2017, intitulada “Pará é o 2º estado que mais mata policiais no Brasil”. Em votação nominal, o 
requerimento foi aprovado com treze votos favoráveis, cinco votos contrários e duas abstenções. Justificaram seus votos os 
vereadores Igor Normando, Marinor Brito, Sargento Silvano, Fernando Carneiro, Rildo Pessoa, Toré Lima, Mauro Freitas 
(assumindo, neste ínterim, a presidência da Mesa o vereador Igor Normando), Amaury Sousa e Émerson Sampaio. Fez-se 
depois a leitura do requerimento do vereador Sargento Silvano solicitando dois dias de licença parlamentar, no período de 06 a 
07 de março corrente, sendo este aprovado por unanimidade. Foi feita posteriormente a leitura do requerimento da vereadora 
Marinor Brito solicitando quatro dias de licença parlamentar, no período de 06 a 09 de março corrente, sendo este aprovado por 
unanimidade. Fez-se depois a leitura do requerimento do vereador Dr. Chiquinho solicitando três dias de licença parlamentar, no 
período de 05 a 07 de março corrente, sendo este também aprovado por unanimidade. Passou-se em seguida à leitura do 
requerimento do vereador Toré Lima solicitando a inserção nos Anais da Casa das reportagens intituladas “Campanha da CNBB 
vai ser aberta hoje” e “Arcebispo defende ‘cultura de paz’”, publicadas pelo jornal O Liberal, no caderno Atualidades, página 06, 
edição do dia 17/02/2018. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Justificou seu voto o vereador Toré 
Lima.  Findo o horário regimental da Primeira Parte, foi feita nova verificação de presença. Não havendo quórum, o presidente 
Mauro Freitas encerrou a sessão às dez horas e quarenta e seis minutos. Estavam licenciados os vereadores Gustavo Sefer, Dr. 
Chiquinho e Joaquim Campos. Justificaram suas ausências os vereadores Altair Brandão, Bieco, Blenda Quaresma e Paulo 
Bengtson. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson, Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco PSDC – Avante; Fabrício 
Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, 
pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor Andrade, 
pelo bloco PSB – PSDB – PTB; José Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Adriano Coelho e Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – 
PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Marinor Brito 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 05 de março de 
2018.           
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