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

de Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. A Mesa, através do presidente, registrou nominalmente a presença dos 

vereadores. Estavam presentes ao início da sessão, além do presidente Paulo Queiroz, os vereadores Joaquim Campos e 

França. Em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Paulo Queiroz 

declinou. Seguindo o livro de inscrição, usou da palavra o vereador Joaquim Campos e deu bom dia aos vereadores presentes 

Paulo Queiroz e França. Lamentou a corrupção sistêmica instaurada no Brasil. Falou a respeito da corrupção no país. Criticou o 

presidente Câmara Federal, Rodrigo Maia, que externou o desejo de conversar com o presidente da República para tratar da 

reforma da Previdência. Em seu entendimento, este desejo de conversar com o presidente não passa de uma tentativa de usar a 

votação da reforma da Previdência como moeda de troca. Não havendo outros oradores inscritos para fazerem uso da palavra, o 

presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim 

Campos voltou a criticar a tentativa do presidente da Câmara Federal de negociar a votação da proposta da reforma da 

Previdência. Afirmou já saber que um dia apareceria um "homem de verdade" para comandar o Brasil. Expressou não ser a 

República Popular da China um país bom para se viver. Ironizou a esquerda política, convidando-a a fazer residência naquela 

república. Declarou sentir vergonha de ter entrado para a política. Pela bancada do PP, Émerson Sampaio, ao contrário do que 

afirmou o vereador Joaquim Campos, disse não sentir vergonha, mas orgulho de ser político. Afirmou sentir vergonha, isto sim, 

da forma como a sociedade brasileira pensa e age hoje em dia. Defendeu a desmistificação da idéia de que todos os políticos 

são corruptos, muitas vezes propagada por grande parte da imprensa brasileira. Lembrou ao parlamentares que a política ainda 

é a única ferramenta de que dispomos para efetivar a mudança de qualidade de vida das pessoas. Em aparte, comentou o 

vereador Joaquim Campos. Em seguida, assumiu a presidência da sessão o vereador Émerson Sampaio. Pela liderança do 

bloco PT- PC do B, Amaury da APPD parabenizou os vereadores Émerson Sampaio e Joaquim Campos por levantar assunto de 

tamanha relevância para o país que é a corrupção na política. Argumentou, entretanto, não ser sensato generalizar colocando 

todos os políticos, corruptos ou não, em um mesmo grupo. Afirmou ser neurose do vereador Joaquim Campos o sentimento que 

possui pela farda deixada por ele há mais de trinta anos. Afirmou que o presidente da República só abre a boca para falar 

asneiras, tanto no Brasil quanto no exterior. Não havendo outras lideranças inscritas para usar da palavra, o presidente encerrou 

o Horário de Liderança e fez o registro nominal das presenças do vereadores para a verificação de quórum. Estavam presentes: 

Émerson Sampaio, Joaquim Campos, Pablo Farah, Professora Nilda Paula, Lulu das Comunidades, Enfermeira Nazaré Lima, 

Moa Moraes, França, Amaury da APPD e Paulo Queiroz. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos no 

Regimento até a nova verificação de presença. Findo os dez minutos regimentais, fez-se nova verificação de presença. Estavam 

presentes Émerson Sampaio, Rildo Pessoa, Pablo Farah, Enfermeira Nazaré Lima, Moa Moraes, França, Lulu das 

Comunidades, Amaury da APPD e Igor Andrade. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente encerrou a sessão às nove 

horas e quarenta minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 27/03/2019, em horário regimental. 

Justificou sua ausência o vereador Dr. Chiquinho. Estavam licenciados os vereadores Blenda Quaresma, Adriano Coelho e 

Neném Albuquerque. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Professora Nilda 



Paula e Lulu das Comunidades, pelo bloco PSD-PTC; Moa Moraes e Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB-PSL; Joaquim Campos e 

Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; 

Amaury da APPD, pelo bloco PT- PC do B; França, pelo PRB; 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 26 de março de 2019. 
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