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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

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

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Como o painel eletrônico não estava funcionando, foi feita 
a verificação nominal dos vereadores presentes. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. 
Joaquim Campos referiu-se à frequente falta de quórum nas sessões ordinárias deste Poder, lembrando que no ano vindouro 
haverá eleições municipais e a frequência às sessões tende a diminuir. Informou ter apresentado um projeto nesta Casa 
permitindo que casais homoafetivos juntem suas rendas para financiar a casa própria, um direito constitucional, e até hoje tal 
projeto não entrou em votação. Destacou que o mesmo ocorre com projetos de todos os vereadores. Advertiu faltarem 
menos de dez dias para que o contrato com a empresa Guamá Tratamento de Resíduos, responsável pelo recolhimento de 
lixo em Belém, seja cancelado judicialmente. Agora, continuou, havendo menos chuvas, o prefeito está cumprindo com sua 
obrigação e tapando os buracos nas ruas da cidade. No entanto, os demais problemas não estão sendo resolvidos. Avisou a 
seus eleitores e seguidores nas redes sociais que esperaria em plenário até as dez horas, quando seria feita a verificação de 
quórum, mas não faria o registro de sua presença a não ser que o quórum já estivesse estabelecido ou faltasse apenas o 
seu registro para estabelecê-lo. Julgou um descalabro haver apenas cinco vereadores presentes em plenário. Recordou ter 
solicitado, em 2017, que as sessões ordinárias passassem a ocorrer às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras ao invés 
de ocorrerem às segundas, terças e quartas-feiras. Explicou ter imaginado que a falta de quórum acontecia porque alguns 
bebiam no final de semana e ficavam letárgicos na segunda-feira. Entretanto, nada mudou, ocorrendo na terça-feira o que 
ocorria na segunda: poucos vereadores compareciam em plenário. As sessões ordinárias voltaram então a acontecer a partir 
da segunda-feira. Pediu ao vereador Amaury da APPD que fizesse um requerimento solicitando que no estacionamento 
desta Casa fosse deixada uma vaga para deficientes físicos. Clamou para que todos vestissem suas camisas amarelas e 
participassem da manifestação de direita em apoio ao governo Bolsonaro no próximo domingo. Explicou que as 
manifestações da direita ocorrem aos domingos porque a direita trabalha. Em aparte, manifestou-se o vereador Amaury da 
APPD. Findo o pronunciamento de Joaquim Campos, o vereador Amaury da APPD assumiu a presidência da Mesa. A 
vereadora Enfermeira Nazaré Lima subiu então à tribuna e justificou suas ausências em algumas sessões ordinárias deste 
Poder. Disse estar participando dos eventos relacionados ao mês da Enfermagem. Comentou que estamos vivendo em uma 
cidade tão violenta que a cada dia temos uma história trágica, lembrando a chacina ocorrida no último domingo no Bairro do 
Guamá, quando onze pessoas foram assassinadas. Disse que elas estavam se divertindo, não importando se usavam 
drogas ou tinham antecedentes criminais, pois a punição cabe à Justiça e aos órgãos competentes. Referiu não morar há 
mais de dez anos no Guamá, mas ainda tem laços com o bairro, pois o frequenta diariamente, trabalhando como docente na 
Universidade Federal do Pará, lá situada. Expôs que seus moradores só têm os bares para se divertir porque ali não há 
muitas praças ou outras opções de lazer. Acrescentou não haver atividades esportivas, teatros, cinemas ou shoppings – há 
apenas o shopping das drogas. Avaliou ser muito fácil tachar os seus habitantes como bandidos, denunciando a falta de 
políticas públicas para o bairro. Prosseguiu dizendo que por trás de cada pessoa assassinada há uma família e clamou por 
justiça, para que o caso seja elucidado e os assassinos punidos. Relatou que, ainda no dia anterior, ocorrera mais um ato 
terrível em nosso estado, que é proporcionalmente o mais violento do país, mais do que o Rio de Janeiro. Ressaltou a 
impossibilidade de haver ressocialização quando quarenta homens são colocados em uma cela, sem atividades, sem 
trabalho, apenas mancomunando o crime. Asseverou que não pode haver ressocialização sem projetos sociais, sem políticas 
públicas de lazer, de emprego e renda, de reinserção no trabalho. Deixou sua lamento e seu repúdio a esta situação violenta, 
opinando que sem planejamento, sem organização e intersetorialidade nossa cidade não progredirá. Nehemias Valentim 
manifestou solidariedade às famílias das vítimas da chacina no Guamá. Externou, porém, que a violência tem aumentado 



não apenas no Pará ou no Brasil, considerando que o mundo inteiro está mais violento. Noticiou que a Igreja Adventista está 
sendo perseguida e seus pastores estão sendo presos em território estrangeiro (em Burundi, na África) e a Conferência 
Geral Adventista está pedindo a seus membros que orem para que Deus atue e esta situação seja superada. Entretanto, 
observou, não é necessário ir a algum país africano para ver pessoas passando fome e crianças em situação desumana. 
Exemplificou que aqui mesmo, próximo à CMB, esmolando nos sinais, na Travessa do Chaco e imediações, há crianças 
passando necessidade, sem um lugar digno para viver, destacando que isso ocorre porque há um maluco que achou de 
mudar a história de seu país (a Venezuela) e os habitantes tiveram que se refugiar nos países vizinhos. Manifestou que isto 
não vai perdurar e o que vemos são sinais do fim dos tempos, confessando não ser fácil ver pessoas vivendo uma vida de 
humilhação, mendigando para sobreviver. Reportou-se depois à decisão do presidente Jair Bolsonaro de não renovar o 
contrato com a empresa que faz a implantação e manutenção de radares nas rodovias federais, comentando que alguém 
acionou Justiça para que isso fosse revertido. Denunciou haver uma fábrica de multas, relatando que ao passar na BR-316 a 
45 km/h o cidadão é multado. Expressou haver lugares em que é necessário usar continuamente a terceira marcha do carro, 
pois agora não são feitas mais lombadas (que geram despesa), usando-se ao invés disso o radar (que gera receita). Além 
disso, acrescentou, há os pontos na carteira, que fazem com que o motorista a perca. É grande a quantidade de multas, mas 
justifica-se que o objetivo é diminuir o número de acidentes. Criticou o fato de não haver radares junto ao elevado Daniel 
Berg, sendo ali colocada uma grade de proteção. Como resultado, vários motoqueiros já morreram, tendo atravessado essa 
grade. Por outro lado, aditou, não se sabe mais onde estão localizados os radares na BR-316, não havendo mais placas 
indicando a localização destes. Informou que a justificativa dada pelo Conselho Nacional de Trânsito para este procedimento 
é que o motorista deve manter a velocidade dentro dos limites estabelecidos pela lei, não sendo necessário dispor placas 
para lembrá-lo disso. Recordou ter feito um projeto – considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação de Leis desta Casa – estabelecendo que, das 22 horas até as seis horas da manhã, a velocidade limite nas vias 
públicas de Belém fosse aumentada em 20%. Avaliou que o motorista não tem muito que fazer em relação às multas, pois, 
se recorre, jamais ganha. Pontuou que Bolsonaro tentou acabar com esse abuso, mas alguém - certamente muito 
interessado na continuidade dessa situação - entrou na Justiça contra a decisão do governo. Reiterou que os radares 
pertencem a uma empresa que ganha pelo serviço prestado ao estado. Protestou contra a retirada das placas indicadoras do 
limite de velocidade nas rodovias federais, deixando os motoristas desinformados. Lamentou o grande número de vítimas em 
nosso trânsito, ocorrendo acidentes todos os dias, como pode ser visualizado em conteúdos compartilhados em redes 
sociais como o WhatsApp. Em aparte, manifestou-se o vereador Joaquim Campos. Encerrado o Horário do Expediente, 
iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSDB – PSL, Nehemias Valentim pediu às autoridades 
competentes que levem a sério o problema representado pelo excesso de multas e o grande número de acidentes graves 
envolvendo motociclistas. Pela liderança do bloco PDT – PSB, Gleisson Oliveira referiu que, na sessão ordinária do dia 
anterior, ao pedir que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma a três policiais assassinados, foi informado 
de que acabara de ser morto mais um na cidade de Barcarena. Relatou que, posteriormente, ao chegar o Bairro do Guamá 
para fiscalizar uma obra, foi avisado por um policial civil de que o corpo de outro policial, desaparecido desde o domingo 
anterior, fora encontrado. Discorreu que, após a posse de Hélder Barbalho, diminuiu bastante o número de assassinatos na 
Região Metropolitana de Belém, entretanto muitos policiais continuam sendo mortos, sendo disseminada a informação de 
que há uma guerra em andamento entre as facções criminosas instaladas em nosso estado. Desse modo, continuou, vem 
crescendo assustadoramente as ameaças, comandadas de dentro ou de fora dos presídios. Comentou que atualmente, nas 
periferias, veem-se os carros da polícia, mas a situação é assustadora. Exemplificou dizendo que no Guamá, a partir de sete 
da noite, raramente se vê alguém na rua. Recordou que, no ano passado, em todas as pesquisas anteriores às últimas 
eleições, o que os cidadãos no Brasil inteiro mais queriam não era educação nem saúde, mas poder sair de casa, ter 
segurança pública. Afirmou que, em suas andanças pelos bairros da cidade, conversando com a população, a maioria das 
pessoas queixa-se da insegurança. Ponderou que o enfrentamento à violência deve envolver políticas públicas, mas também 
trabalho policial com inteligência, para compreender quem são os criminosos, integrantes de facções do crime organizado, e 
impedir que estas se instalem em nosso estado. Falando em seguida pela liderança do Governo, Gleisson Oliveira indignou-
se com o novo aumento anunciado nas tarifas de energia elétrica em nosso estado, mesmo após todas as denúncias contra 
a Rede Celpa e com todas as comissões que foram criadas, inclusive nesta Casa, para investigar os desmandos desta 
concessionária contra o povo paraense. Avaliou que, apesar de toda a luta travada contra a empresa, nada foi conquistado. 
Contou que mora na periferia do Guamá e, neste dia, ao sair de casa, havia quatro pessoas pedindo ajuda, pois tiveram o 
fornecimento de energia suspenso e tinham crianças em casa. Entretanto, ao ver a casa de tais pessoas, verificou que esta 
sequer tinha um telhado, mas a fatura a pagar era alta. Considerou isto lamentável, lamentável a forma como o povo vem 



sendo tratado por esta concessionária. Disse acreditar que a comissão formada nesta Casa obterá bons resultados. 
Observou, porém, que foram formadas comissões na Assembleia Legislativa do Pará – ALEPA e na Câmara Federal para 
tratar da Rede Celpa e espera que se obtenha alguma vitória contra a empresa. Destacou que ninguém ganha nada contra 
ela, pois se o consumidor recorrer ao PROCON obtém apenas o parcelamento da dívida, mas terá que pagá-la. Agradeceu 
depois ao prefeito Zenaldo Coutinho pelo aumento no número de equipes de tapa-buracos em Belém – dobrando, de seis 
para doze. Agradeceu também pela realização do mutirão, pela PMB, no Bairro do Guamá, com a oferta de cursos gratuitos 
para a população, dando oportunidade às pessoas de obter alguma formação, bem como atendimentos de todas as 
secretarias municipais. Ressaltou que esta iniciativa leva a Prefeitura até a população, agradecendo ao prefeito Zenaldo 
Coutinho pelo atendimento prestado ao Bairro de Guamá. Pela liderança do bloco PSD – PTC, Professora Nilda Paula 
expressou compartilhar da preocupação do vereador Joaquim Campos quanto à ausência dos vereadores nas sessões 
ordinárias deste Poder. Sendo parlamentar desta Casa há quatro meses, externou estar decepcionada com o que aqui tem 
presenciado. Relatou ter muita dificuldade para comparecer às sessões, pois mora em Icoaraci e também é mãe e esposa. 
Precisa então levar antes os filhos à escola e o marido ao trabalho para depois dirigir-se à CMB, mas, ao chegar aqui, se 
depara com a falta de quórum. Externou que outra decepção foi a constatação de que os vereadores sabem quais são os 
problemas, usam a tribuna para fomentar a discussão, mas não há resultados concretos. Opinou que nem sempre é 
adequado criticar o prefeito, mas, pelo contrário, os parlamentares, em muitos casos, deveriam reunir-se para encaminhar 
soluções e sugestões para o trabalho da PMB. Fez notar que é paga para estar aqui e trabalhar e, nos três dias em que 
ocorrem semanalmente as sessões ordinárias, os vereadores deveriam estar em plenário representando o povo, mas, em 
verdade, nada se vê. Alertou para o fato de que a maioria dos projetos constantes em pauta e aprovados apenas concede 
títulos honoríficos, não contemplando as necessidades e interesses da população. Perguntou então quando esta Casa 
discutirá e encaminhará soluções para os problemas do povo, sem que se use a tribuna como um palco para fazer mídia. 
Findo este pronunciamento, o vereador Joaquim Campos assumiu a presidência da Mesa. Pela liderança do bloco PT – PC 
do B, Amaury da APPD deu destaque à comenda recebida pelo cantor, compositor, dramaturgo e escritor Chico Buarque no 
dia anterior, o Prêmio Camões, um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua portuguesa, concedido pelos 
governos de Portugal e do Brasil. Diante disso, ressaltou ser necessário reconhecer a importância e a inteligência de Chico 
Buarque, transcendendo qualquer questão ideológica. Pontificou ser errado valorizar apenas as pessoas que pensam do 
mesmo modo que nós: é preciso ter clareza e sapiência para reconhecer que existem pessoas com perfil ideológico diferente 
do nosso, mas que fazem o bem para a humanidade. Solidarizou-se depois com os familiares das pessoas assassinadas na 
chacina ocorrida no Bairro do Guamá, no último domingo, 19/05/2019. Assumiu posteriormente a presidência da Mesa o 
vereador Fabrício Gama. Pela liderança da Oposição, Fernando Carneiro lembrou que, depois do governador Hélder 
Barbalho ter publicado estatísticas e comemorado a redução da violência no Pará, após apenas um mês de governo, subiu à 
tribuna desta Casa e alertou que era muito cedo para fazer tais avaliações. Ressaltou que houve redução das taxas 
percentuais de violência em todo o país, julgando ser isto muito bom, pois o Brasil vive uma guerra civil, com mais de 
sessenta mil assassinatos por armas de fogo por ano e, neste cenário, o Pará sempre colecionou índices muito 
preocupantes. Informou que uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas – FGV, instituição respeitada, deu conta de que 
nosso estado ficou em quarto lugar, no ano de 2017, em número de mortes por ação policial - 388 mortes - ficando atrás 
somente de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Entretanto, tratando-se da morte de policiais, o Pará ficou em terceiro lugar 
em 2017, com 37 policiais mortos, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo. Referiu que esse número cresceu muito em 
2018, com mais de cinquenta agentes da segurança pública assassinados. Agora, em 2019, acrescentou, já foram 
assassinados vinte policiais militares e um guarda civil. Proclamou não haver o que comemorar e que não podemos ser 
levianos. Defendeu a necessidade de políticas públicas para reduzir a violência, mas, pontuou, todo gestor ao assumir diz 
que isso só será feito em médio e longo prazo. Entretanto, criticou, nunca começam a implantá-las. Afirmou já estar provado 
que não se combate a violência armando a população e não se combate a violência com mais violência. Fez notar que não 
se trata de uma questão ideológica, mas sim de uma questão matemática, bastando olhar as estatísticas: quanto mais 
morrem policiais, mais morrem civis e morrem mais policiais, morrendo mais civis, estabelecendo-se um ciclo vicioso. Deste 
modo, continuou, essa forma de combater a criminalidade não está dando certo. Entretanto, observou, o governador Hélder 
Barbalho está seguindo a mesma receita. Anuiu não ser ruim haver mais policiais nas ruas e a presença no Pará da Força 
Nacional, mas completou que são necessários investimentos em saúde, educação, esporte, lazer e cultura. Criticou então o 
governo estadual por estar sendo repetitivo, estabelecendo como única medida para combater a violência o aumento do 
número de policiais nas ruas. Destacou que precisamos de mais escolas, de mais livros, de mais praças, de mais cultura e 
mais esporte. Questionou então até quando serão repetidas práticas que não deram certo. Comentou depois que, após a 



chacina do Guamá, Hélder Barbalho foi às redes sociais e disse que não se intimidaria no combate à violência. Ironizou 
então perguntando se onze pessoas foram mortas apenas para tentar intimidar o governador. Avaliou então que Hélder 
Barbalho é tão egocêntrico que não percebe haver outras coisas acontecendo, que existe uma guerra entre facções 
criminosas instaladas no Pará, que há o crime organizado, há as milícias. Expressou que as ações criminosas não visam 
atacar o governador, atingem a população que mora nas periferias e está morrendo. Salientou serem pessoas pobres que 
precisam de políticas públicas em um estado riquíssimo, que tem um PIB de mais de 130 bilhões de reais. Reiterou que a 
prática adotada pelo governo estadual para combater a violência não está dando certo e que nada há a comemorar, pois há 
muitos agentes da segurança pública sendo mortos e as chacinas continuam a acontecer. Falando posteriormente pela 
liderança do PSOL, Fernando Carneiro repudiou a falta de políticas públicas no Pará e a manutenção da mesma velha 
prática de combate à criminalidade no estado, sendo esta incentivada pela própria Presidência da República, que agora 
libera fuzis para a população a mando das corporações que Bolsonaro tanto criticou. Afirmou que o presidente está a soldo 
das corporações e disse que é a Taurus, a grande empresa bélica, que manda e Bolsonaro posa de garoto propaganda de 
uma empresa de armas. Desse modo, acusou, o presidente libera armas, libera posse e libera porte, inclusive de fuzis. 
Perguntou se alguém em sã consciência acredita que a liberação de fuzis diminuirá a violência no país, chamando atenção 
para o fato de que estes custam vinte mil reais a unidade. Manifestou depois concordar com a declaração da vereadora 
Professora Nilda Paula de que poucos projetos realmente importantes estão em pauta nesta Casa, havendo muitos projetos 
de honrarias. Exortou a Mesa Diretora a tomar uma atitude para aumentar a frequência dos vereadores para que haja 
quórum nas sessões. Observou que, na sessão ordinária do dia anterior, a liderança do Governo promoveu a falta de 
quórum. Disse não saber o motivo para tal atitude, se isso se devia a algum projeto ou a algum requerimento que se 
receasse colocar em votação. Reafirmou que alguma medida deve ser tomada pela Mesa para coibir a falta de quórum e a 
votação de projetos possa acontecer. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Professora Nilda Paula e França. 
Encerrado o Horário de Liderança, foi feito o registro nominal da presença dos vereadores. Não havendo quórum, 
aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente para nova verificação de presença. Findo este prazo, foi feita a 
nova verificação. Permanecendo a falta de quórum, o presidente Fabrício Gama encerrou a sessão às dez horas e quinze 
minutos. Estavam licenciados os vereadores John Wayne e Pablo Farah. Justificaram suas ausências os vereadores Mauro 
Freitas, Professor Elias, Sargento Silvano, Neném Albuquerque, Simone Kahwage e Toré Lima. Estiveram presentes os 
vereadores: Rildo Pessoa e Dr. Elenílson, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco 
PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Professora Nilda Paula, pelo bloco PSD - PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes e 
Paulo Queiroz, pelo bloco PSDB – PSL; Dinelly, pelo bloco PSC- PPS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B, PT; Joaquim 
Campos, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson Oliveira, pelo bloco PDT – PSB; Enfermeira Nazaré Lima, Dr. Chiquinho e 
Fernando Carneiro, pelo PSOL; França, pelo PRB. 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 22 de maio de 2019.           
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