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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No vigésimo 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 Toré Lima. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 
registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Zeca Pirão 
comentou que hoje completa 59 anos, dia de São Jorge, o santo guerreiro que sempre o protegeu. Acrescentou que este é 
um dia em que se sente muito feliz, não somente por ser seu aniversário, mas também pela escolha que fez de atuar em 
benefício da população de Belém. Informou que todos os anos, nesta ocasião, fazia festas em alguns bairros da capital. 
Porém, neste ano e no ano anterior, como as coisas estão ficando difíceis e há risco de assaltos, resolveu apenas investir 
na população. Informou que todos os meses faz alguma obra beneficiando o povo da cidade – revitaliza uma praça, 
recupera uma rua, constrói paradas de ônibus, faz calçadas, aterramentos, redes de água e outros. Neste mês fez diversas 
obras: uma rua no Barreiro; uma calçada  - com largura de oito metros e extensão de duzentos e cinquenta metros - na 
divisa dos conjuntos Promorar, Providência e Paraíso dos Pássaros; limpeza de ruas, atuando por conta própria e também 
auxiliando a Prefeitura Municipal de Belém. Esclareceu que isto não é obrigação de vereador – este tem a função de 
legislar e fiscalizar a atuação do executivo municipal – mas já atua desse modo há vinte e oito anos, nunca deixou de fazê-
lo e continuará a agir assim enquanto tiver vida, tratando-se de uma promessa antiga que fez. Assim sendo, jamais deixará 
de trabalhar para a população, fazendo-o com muito orgulho e alegria. Externou que, para continuar a atuar assim, tem 
muitas vezes que levantar de madrugada, de modo a poder comparecer às sessões legislativas às nove horas da manhã. 
Confessou que esta é uma rotina difícil, pois além dos problemas particulares, que todos têm, há os problemas políticos, 
que não são poucos. Entretanto, vê outros homens públicos que atuam de forma inversa: estão na política buscando 
apenas o benefício próprio, querem apenas se dar bem, pensando apenas em si mesmos e em suas famílias. Também há 
o político que pensa apenas em seu grupinho, naqueles que estão do seu lado, pessoas que o interessam. Considerou que 
isso tudo é errado: quem está na política não pode pensar apenas em algumas pessoas, tem que olhar o todo, trabalhar 
realmente para a população, independentemente de partidos ou religião. Enfatizou que se o político foi eleito pelo povo, 
tem que atuar em prol desse povo e é isso que faz. Ressaltou que atuar assim não o desgasta, pelo contrário, o faz sentir-
se alegre e fortalecido. Fica feliz em andar - em seu feriado, no sábado ou no domingo – no meio da população, porque vê 
que com seu trabalho está resgatando a autoestima das pessoas. Informou que em maio fará a recuperação - em parceria 
com a PMB e o empresário Guy Peixoto - da Praça Marajó, no Conjunto CDP, em Val de Cans. Em aparte, pronunciou-se a 
vereadora Marinor Brito. Sargento Silvano esclareceu sobre a notícia falsa divulgada nas redes sociais de que era chefe de 
milícia e teria sido baleado em um tiroteio, ficando gravemente ferido. Aditou que o autor da postagem era certamente um 
bandido, pois usou um linguajar típico do ambiente carcerário. Explicou que inicialmente estava em um local sem acesso à 
internet e não recebeu as mensagens relativas a este boato. Depois, tomou conhecimento deste, pensando tratar-se de 
uma coisa simples, sem consequências. Porém, logo verificou que esta divulgação atingira grandes proporções, recebeu 
mensagens de muitas pessoas e sua mãe quase sofre um ataque cardíaco - sua família toda ficou preocupada. Explicou 
que sempre está presente quando há assassinatos ou ataques a policiais – dá apoio fazendo o que for necessário, 
providenciando médicos, assistentes sociais e funerais - acompanhando também os casos de ameaças aos agentes da 
segurança pública. Avaliou que esta atuação tem lhe dado o título de líder de milicianos perante os bandidos e parte da 
população. Afirmou que sempre teve sua vida aberta, sendo uma pessoa que conhece todo mundo. Como político, 
assegurou, defende os mais carentes, aqueles que não têm representatividade. Agradeceu depois aos que ligaram 
preocupados com sua segurança, externando que ficou feliz, pois não sabia que era tão querido. Disse saber que o crime 
organizado aumentou a recompensa por sua morte, lamentando que o prefeito Zenaldo Coutinho não tenha, até agora, 



atendido ao seu pedido de disponibilização de um guarda municipal para fazer sua segurança. Fez então o registro de que, 
se morrer amanhã, o prefeito Zenaldo Coutinho será processado, assim como o Estado do Pará e a Câmara Municipal de 
Belém, porque todos têm ciência do que está ocorrendo. Relatou que, na guerra contra o crime, sua cabeça inicialmente 
valia cinco mil reais, depois aumentou para vinte mil e atualmente passou a valer cem mil reais. Justificou-se o não 
atendimento ao seu pedido dizendo que se um guarda municipal tivesse que acompanhá-lo, o mesmo teria que ser feito 
pelos demais vereadores. Entretanto, argumentou, nenhum dos outros parlamentares está ameaçado de morte pelo crime 
organizado como está – deveria, portanto, receber tratamento diferenciado. Os representantes do Estado do Pará, por 
outro lado, dizem que a responsabilidade por sua proteção é da Guarda Municipal de Belém. Acusou o prefeito Zenaldo 
Coutinho de omissão neste caso, informando já ter feito vários ofícios solicitando ajuda, encaminhados inclusive ao 
Ministério Público Estadual. Tratou posteriormente da greve de ônibus que vem prejudicando a população da Grande 
Belém, pois não houve acordo entre o sindicato patronal e a categoria dos rodoviários. Acusou, também neste caso, a 
Prefeitura de Belém de omissão, pois esta deveria intervir, agindo mais ativamente para dar fim a uma situação que 
prejudica mais de um milhão e meio de pessoas. Solidarizou-se com os trabalhadores dos coletivos urbanos, cujas 
demandas considerou justas. Assumiu em seguida a presidência da Mesa o vereador Zeca Pirão. Toré Lima subiu então à 
tribuna e relembrou que este dia é dedicado a São Jorge, o santo guerreiro que inspira muitos a continuar a luta na batalha 
da vida, um grande símbolo dentro do catolicismo. Fez depois a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 01 
a 03, propondo a reflexão sobre estas palavras da Bíblia. Parabenizou posteriormente o vereador Zeca Pirão pela 
passagem de seu aniversário. Afirmou que, como funcionário da Casa, testemunhou ser este uma pessoa boa, que faz o 
bem não apenas aos seus eleitores, mas a todas as pessoas com as quais convive e atua. Reconheceu a importância do 
trabalho que Zeca Pirão desenvolve junto às comunidades em nossa cidade, fazendo muitas vezes a ponte entre a 
Prefeitura e aqueles que necessitam de obras e atendimentos. Solidarizou-se posteriormente com o vereador Sargento 
Silvano, vítima recente de falsas notícias (fake news) divulgadas pela internet e ameaçado pelo crime organizado. Exortou 
ser necessário que fiquemos atentos para não repercutir inverdades. Após este pronunciamento, Toré Lima reassumiu a 
presidência da Mesa. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSB – 
PSDB – PTB, Igor Andrade assumiu a palavra e criticou o vereador Sargento Silvano por responsabilizar o prefeito Zenaldo 
Coutinho por algum atentado que venha a sofrer, uma vez que teve seu pedido de escolta de um guarda municipal não 
atendido pelo chefe do executivo municipal. Estimou que para atender a esta demanda seria necessário não apenas um 
membro da Guarda Municipal, pois a escolta teria que ser feita durante as vinte e quatro horas do dia. Considerou que, se 
a vida do vereador Silvano vale cem mil reais, sua vida vale muito mais por ter duas filhas pequenas que ainda precisam 
muito de sua ajuda. Comentou que, há bem pouco tempo atrás, Silvano subia à tribuna para elogiar o prefeito e agora o 
ataca porque passou à oposição. Avaliou que o referido vereador utiliza a situação para criticar o gestor municipal, para 
fazer mídia, fazer texto e criar intrigas. Julgou que quem deve fazer tal escolta é a corporação à qual Sargento Silvano 
pertence, a Polícia Militar do Pará. Lembrou que, na semana anterior, o prefeito Zenaldo Coutinho concedeu aumento de 
3% aos servidores municipais e adiantou parte do pagamento do décimo terceiro salário destes. Recordou que, no ano em 
que foi reeleito, Zenaldo não deu aumento aos servidores, embora estivesse em disputa eleitoral. Instado a fazê-lo por 
algumas pessoas que temiam por sua derrota no pleito, o prefeito argumentou que não poderia agir irresponsavelmente, 
pois naquele momento a PMB não tinha como arcar com o gasto adicional. Neste ano, entretanto, o salário dos servidores 
foi aumentado, embora Zenaldo não seja candidato. Reconheceu que o aumento concedido é pequeno, mas ressaltou ser 
o que é possível fazer sem comprometer as finanças municipais. Fez notar que grande parte dos municípios não consegue 
sequer pagar o salário do funcionalismo em dia – há servidores que ainda estão recebendo o décimo terceiro salário de 
2016 de forma parcelada. Externou que isto mostra a responsabilidade que Zenaldo Coutinho tem no gerenciamento dos 
recursos públicos. Noticiou depois o pré-lançamento, ocorrido no salão plenário da CMB no sábado anterior, da candidatura 
de Sidney Rosa, pelo PSB, ao Senado e de Cássio Andrade a deputado federal. Destacou ter sido um momento festivo, 
alegre, com o plenário lotado, pois os pré-candidatos a deputado estadual trouxeram seus colaboradores. Elogiou a 
condução inicial do evento feita por Cássio Andrade e o pronunciamento de Sidney Rosa. A respeito deste, lembrou que 
inicialmente concorreria ao governo do estado, mas decidiu disputar uma vaga no Senado Federal. Fernando Carneiro, 
pela liderança do PSOL, manifestou irrestrita solidariedade aos servidores estaduais em educação, especificamente aos 
trabalhadores dos municípios de Breves, Tailândia e Ananindeua, que se encontram em greve. Lamentou depois o brutal 
assassinato, pela Polícia Militar, do professor Wílson Pires, em Paragominas. Informou que as condições em que ocorreu 
esta morte não estão esclarecidas, parecendo que o carro do professor fora confundindo com o veículo de assaltantes que 
agiam na região. Relatou que, segundo consta, os policiais usavam motos descaracterizadas e, agindo à noite, atiraram 



contra o docente, ceifando sua vida. Referiu depois que a ideia vendida pelo PSDB de que a instalação de grandes projetos 
em nosso estado resolveria o problema da miséria ruiu, está enterrada. Citou reportagem, veiculada no dia anterior por 
uma grande rede de televisão, mostrando que Altamira é a cidade mais violenta do Brasil. Noticiou que, até o ano 2000, 
Altamira tinha índices de violência comparáveis aos de Jaraguá do Sul, atualmente a cidade menos violenta do país. 
Entretanto de 2000 para cá, com a instalação do Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, estes índices dispararam. 
Ressaltou que este projeto foi “empurrado goela abaixo” pelos governos do PT, na presidência de Luís Inácio Lula da Silva, 
e de Simão Jatene, com o PSDB à frente do governo estadual. Considerou Lula e Jatene como co-responsáveis pela 
instalação de Belo Monte e pela situação em que se encontra hoje o município de Altamira – uma cidade em que falta 
saúde, educação, saneamento e segurança. A mesma coisa, fez notar, está ocorrendo também em Barcarena: o grande 
projeto da mineração da Imerys e da Hydro. Destacou que estamos pagando um milhão e trezentos mil reais por dia 
porque o governo Jatene concedeu isenção de quinhentos milhões de reais por ano para a Hydro poluir nossos rios. 
Avaliou que este modelo de desenvolvimento do estado faliu, pois não é verdade que a instalação de grandes projetos traz 
riqueza para a nossa população: a instalação de grandes projetos traz riqueza apenas aos proprietários dos grandes 
projetos, sendo inverídica a história, contada desde a época de Delfim Neto, de que é preciso fazer o bolo crescer para 
depois reparti-lo. Acrescentou que temos um governo que perdeu a luta contra a violência: está refém dela. Comparou que, 
por outro lado, a greve dos rodoviários foi reprimida pela polícia. Estes trabalhadores, pontuou, tiveram sua jornada diária 
de trabalho aumentada em duas horas, não receberam aumento em seu tíquete alimentação, sofrem com a tentativa de 
estrangulamento de sua assistência médica e trabalham em veículos sucateados (pois Belém pega o refugo dos ônibus do 
Rio de Janeiro). Entretanto, ao pedir melhorias nas suas condições de trabalho, são reprimidos pela polícia – a mesma 
polícia que mata e morre. Os policiais, por outro lado, estão ameaçando fazer aquartelamento. Questionou então quem irá 
reprimir os policiais. Defendeu que não é reprimindo os trabalhadores que se combate a violência – deve-se reprimir o 
crime organizado, que mata também os policiais. Aditou que trabalhadores que reivindicam seus direitos não são 
criminosos. Expôs os dados da violência em nosso estado: mil e duzentos assassinatos apenas nos três primeiros meses 
do ano, correspondendo a quinze mortes por dia, o dobro da média nacional. Deixou então seu repúdio ao que considerou 
um modelo de desenvolvimento falido que leva o Pará à miséria, à contaminação de sua população, dos rios e da natureza 
como um todo e à violência desenfreada. Expressou que não dá mais para ser conivente com este modelo que prioriza as 
empresas e não as pessoas. Marinor Brito, pela liderança da Oposição, reiterou o apoio à luta dos profissionais da 
educação que estão em greve nos municípios de Breves, Tailândia e Ananindeua. Referiu-se também ao assassinato 
brutal do professor Wílson Pires, externando que, até aquele momento, não havia nenhuma informação por parte da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, sabendo-se apenas que o carro do docente fora metralhado por policiais. 
Avaliou que a ação da política pública afasta-se cada vez mais do enfrentamento da violência. Ponderou que a cada vez 
que os direitos dos trabalhadores são retirados em função dos interesses da patronal a cidadania fica em risco. Solidarizou-
se de forma irrestrita aos rodoviários em greve, pontuando que estes não foram ouvidos pela justiça trabalhista, pois sua 
pauta de reivindicações sequer foi considerada pelo Judiciário, e ainda sofrem ameaças, sendo o dia anterior marcado por 
violências contra a categoria, embora esta greve tenha sido até agora relativamente tranquila. Informou que os rodoviários 
estão fazendo um levantamento da quantidade de veículos quebrados, estragados, sem condições de funcionamento em 
que são obrigados a trabalhar, submetendo a população a este péssimo serviço prestado pelos empresários de ônibus da 
capital e região metropolitana – com a anuência do prefeito Zenaldo Coutinho. Acusou o gestor municipal de Belém de não 
ter compromisso com os direitos da população, reputando que, se hoje há uma greve, isto ocorre porque não houve sequer 
a tentativa de estimular o diálogo e o debate para permitir o enfrentamento dos problemas do transporte público. Declarou 
que o aumento salarial dos rodoviários teoricamente viria embutido no reajuste do preço das passagens, mas quando vem 
a data base o percentual de aumento é irrisório. Por outro lado, há um acréscimo na jornada e há a pressão constante 
sobre estes trabalhadores - submetidos à violência, assaltados todos os dias, obrigados muitas vezes a queimar paradas e 
lidando com ônibus quebrados. Defendeu a mediação do Ministério Público do Trabalho nesta questão entre rodoviários e 
o sindicato patronal, porque não é aceitável que apenas o interesse dos empresários que exploram o nosso transporte 
coletivo prevaleça – os interesses e as necessidades reais dos trabalhadores devem também ser considerados. Assumiu 
então a presidência da Mesa o vereador Gleisson, subindo à tribuna o vereador Toré Lima, falando pela liderança do PRB. 
Este manifestou estarrecimento com as falsas informações veiculadas pela internet de que o vereador Sargento Silvano 
teria sofrido um atentado. Declarou também solidariedade à categoria dos rodoviários em seu movimento grevista. Opinou 
que esta Casa deveria participar ativamente deste processo, chamando os trabalhadores e a patronal para verificar em 
quais pontos as negociações estão emperrando, para se costurar um acordo de modo a encerrar a greve. Expressou que 



este jogo de empurra, de interesses entre a patronal e os rodoviários já foi visto antes. Asseverou que não será aceito um 
novo aumento de tarifa com a desculpa de atender às reivindicações salariais dos trabalhadores porque o empresário, 
coitadinho, já está com sua receita comprometida com os custos. Expôs também não achar justo que cerca de dois milhões 
de pessoas padeçam há cinco dias por não dispor do transporte coletivo. Avaliou que a greve é justa, mas não pode haver 
o radicalismo de cem por cento dos ônibus nas garagens. Deve haver um mínimo de coletivos circulando porque há 
pessoas perdendo o emprego por não conseguirem chegar ao trabalho. Referiu-se às matérias nos jornais mostrando que 
há trabalhadores andando da Cidade Nova para o centro da cidade para não serem demitidos. Há empregadas domésticas 
que precisam deslocar-se diariamente. Deve haver então um mínimo de ônibus circulando, como determina a Justiça. Com 
este radicalismo, muitos rodoviários queiram trabalhar, mas os outros não permitem. Repetiu que a CMB deve ter uma 
participação mais ativa neste conflito, com a manifestação da Comissão de Transportes deste Poder. Esta comissão 
deveria estar participando, chamando os trabalhadores e trazendo informações para esta plenária, promovendo debates 
com as partes interessadas. Deve ser feita a defesa dos interesses trabalhadores, mas, em primeiro lugar, deve-se 
defender o direito de ir e vir de toda a sociedade belenense. Em seguida, pela liderança do Governo, subiu à tribuna o 
vereador Igor Andrade. Este convidou os demais vereadores a participar de uma reunião – neste dia, às 14 horas, no salão 
plenário - com os taxistas para debater algumas sugestões de emendas ao projeto de regulamentação do transporte de 
passageiros em nosso município. Referiu que o embate entre taxistas e motoristas de aplicativo chegou ao limite, uma vez 
que o governo federal autorizou os municípios a fazer a fiscalização e regulamentação do serviço de transporte de 
passageiros utilizando aplicativos. Informou já ter protocolado um projeto de lei pedindo a regulamentação desta 
modalidade de transporte em Belém. Detalhou que seu projeto estabelece uma taxa, um valor a ser cobrado por carro, a 
obrigatoriedade de identificação dos veículos e a limitação da atuação destes dentro das fronteiras do Município. Comparou 
que os taxistas de Belém não podem rodar em Ananindeua e vice-versa, se forem pegos desrespeitando esta proibição 
terão seus carros apreendidos. Entretanto, os motoristas de aplicativos circulam livremente entre as cidades. Acrescentou 
que todos estes pontos serão debatidos, estando o projeto de regulamentação já bem adiantado. Disse esperar que, o mais 
breve possível, este possa ser colocado em pauta nesta Casa de modo que se chegue a um denominador comum. Assim a 
população poderá escolher, de forma organizada e controlada, o serviço que quer usar. Participou ter sido extinta do 
projeto do governo federal a obrigatoriedade da placa vermelha nos carros usados para transporte via aplicativo, assim 
como também foi retirada a exigência de que o veículo pertença ao condutor – o projeto que protocolou adequou-se a estas 
determinações. Aditou que há outro ponto a ser debatido que não foi abordado no projeto do governo federal, mas que aqui 
será objeto de discussão: a exigência de que os carros usados para o serviço de transporte via aplicativo sejam 
emplacados em Belém, como ocorre com os veículos dos taxistas. Isto permitirá um aumento na arrecadação municipal. 
Reportou depois que o prefeito Zenaldo Coutinho esteve recentemente no canal da Rua 03 de Maio e deu início ao 
asfaltamento daquela via, onde foi feito o serviço de macrodrenagem. A Avenida Bernardo Sayão, segundo o cronograma, 
será entregue à população até o final de maio, liberando assim o trânsito naquela área. Disse esperar que, brevemente, o 
prefeito inicie também as obras na baixada do Marco e em Canudos. Contou ter recentemente conversado com o 
governador Simão Jatene e lembrou-o da promessa, feita durante a campanha que levou à sua reeleição ao governo 
estadual, de que as obras da macrodrenagem do Tucunduba chegariam até a baixada do Marco. Todavia, quatro anos 
depois, percebe-se que estas não chegaram sequer à Avenida Celso Malcher. Pediu então a Simão Jatene que, pelo 
menos, sejam feitas as pontes para que as águas possam circular com mais vazão, uma vez que as pontes existentes hoje 
representam cinquenta por cento da retenção hídrica. Findo o período estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário 
de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos 
previstos no Regimento Interno da CMB. Findo este prazo, fez-se nova verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-
se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Foi feita então a leitura da matéria constante na pauta desta Primeira Parte. O 
vereador Toré Lima pediu então Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos 
correspondentes, o que foi aprovado pela plenária. Retomou-se então a votação do requerimento do vereador Igor 
Normando solicitando - em caráter de urgência, com data e hora a ser definida em plenário - que se convide o senhor Luiz 
Fernando Rocha, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, para, em sessão especial, prestar 
esclarecimentos públicos sobre os índices de criminalidade e assassinatos em massa que assolam o Município de Belém e 
o planejamento para sanar tal problemática. O vereador Rildo Pessoa solicitou então que a votação fosse feita 
nominalmente. Fez o encaminhamento o vereador Dr. Elenílson. Na votação, não houve quórum e o presidente Gleisson 
encerrou a sessão às dez horas e vinte e seis minutos. Estavam licenciados os vereadores Joaquim Campos e Paulo 
Bengtson. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro Freitas e Amaury da APPD. Estiveram presentes os 



vereadores: Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, 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; Blenda Quaresma e Igor Normando, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson, Moa Moraes, Nehemias Valentim e Igor 
Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; 
Dr. Chiquinho, Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima e França, pelo PRB. Justificaram suas presenças 
os vereadores França, Blenda Quaresma, Henrique Soares e José Dinely. 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 23 de abril de 2018.           
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