
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

ATA DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

No décimo 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, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Igor Andrade comentou que o Dia da 
Independência ainda é muito respeitado e comemorado em nosso país. Tendo viajado para a cidade de Carutapera, no Maranhão, 
no dia do feriado, pôde acompanhar em vários momentos, no interior do país, a participação dos jovens e da população em geral 
nas marchas e desfiles alusivos à data. Entretanto, destacou, o acontecimento mais marcante foi o atentado sofrido pelo candidato 
à presidência da República, deputado Jair Bolsonaro, ocorrido no dia seis de setembro. Julgou que, além da tentativa de 
assassiná-lo, tentou-se atingir a democracia. Manifestou não ser partidário desta candidatura, mas a respeita e lamentou o 
ocorrido. Avaliou que isto mostra a fragilidade em que vivemos no que concerne à segurança pública no Brasil, pois Bolsonaro - 
mesmo sendo militar e estando cercado por seguranças (policiais, civis e militares) - foi vitimado por alguém teoricamente sem 
preparação nenhuma. Disse que muitas dúvidas permanecem quanto ao episódio, pois até mesmo um componente da equipe de 
segurança relatou ter percebido que o agressor portava uma faca, enrolada em um jornal e levada debaixo do braço, tendo até 
mesmo tirado uma foto do suspeito. Questionou então o motivo por que tal segurança não fez nada para impedir o atentado. 
Preferiu não externar seu pensamento a respeito, achando muito estranha a forma como a agressão ocorreu. Referiu-se depois à 
intensidade das chuvas que têm caído em nossa capital. Confessou não recordar de um período de chuvas tão fortes quanto o 
atual. Infelizmente isto provoca grandes alagamentos em vastas áreas da cidade, que possui grande parte de sua área abaixo do 
nível do rio. Então, continuou, quando a maré alta se junta à chuva intensa, não há como evitar as inundações. Clamou à 
população para colaborar com a Prefeitura evitando o descarte irregular de lixo, o que acaba por entupir os bueiros e obstruir os 
canais, porque esta sozinha não conseguirá evitar os alagamentos, apesar do trabalho intenso de limpeza desenvolvido pela 
SESAN. Marciel Manão pronunciou-se em seguida e agradeceu ao prefeito Zenaldo Coutinho que, na semana anterior, 
disponibilizara-se a realizar o asfaltamento do bairro Recanto Verde em Icoaraci. Lembrou que esta é uma demanda antiga dos 
moradores da localidade, mas que, apesar das promessas, eleição após eleição, nunca fora acatada. Agora esta reivindicação de 
muitos anos será atendida e todo o bairro será asfaltado. Expressou não medir esforços para atender às necessidades do povo de 
Icoaraci, pois é seu representante no parlamento municipal. Esclareceu que não faz isso com fins eleitoreiros, tendo em vista que 
uma eleição se aproxima, mas porque se importa com a população dos nove bairros da vila. Ademais, acrescentou, não é 
candidato neste pleito, o será daqui a dois quando tentará a reeleição. Joaquim Campos afirmou que durante estes últimos dois 
anos deveria ter sido bem discutida a reforma da previdência e a reforma trabalhista. Entretanto, o que se viu em Brasília foi 
políticos que votaram a favor das propostas do governo em troca de benefícios – elegemos pessoas que leiloaram o poder que 
lhes foi dado. Hoje estes mesmos políticos utilizam os recursos que assim obtiveram comprando trios elétricos e carros de som, 
contratam grupos para realizar caminhadas e pagam para que bandeiras sejam agitadas, buscando a reeleição. 
Lamentavelmente, continuou, como vivemos em uma sociedade esmagada, qualquer centavo, qualquer vintém serve. Aditou que 
estes políticos usam o mandato como um balcão de negócios, fugindo completamente da forma de fazer política que 
pessoalmente pratica. Expressou que, neste ano e meio como vereador, tem denunciado a implantação do ódio, do rancor e da 
descrença no país. Tenta-se dividir a sociedade, jogando o povo em grupos antagônicos. Por esse motivo, postulou, devido a essa 
política do ódio, Bolsonaro foi esfaqueado em Minas Gerais. Referiu-se depois às fotos que circularam na internet em que a 
jornalista Míriam Leitão, da Rede Globo, é apontada com tendo participado de um assalto a uma agência do banco Banespa em 
1968, sendo à época militante do PC do B. Julgou que a emissora que a acolheu tem um viés esquerdista, lembrando a postura 
dos apresentadores do Jornal Nacional durante a entrevista com Jair Bolsonaro. Opinou que agora desqualificarão a tentativa de 
homicídio dizendo que o criminoso é um louco e agiu sozinho. Ironizou comentando que só faltará dizerem: o sujeito é uma vítima, 



foi agredido, pois Bolsonaro deu com o próprio estômago na faca. Coitado desta vítima, pobre e negro! Aí, continuou, vêm os 
grupos antagônicos: pobre negro da periferia que foi agredido com um estômago em cima de uma faca que tinha para cortar peixe 
e fazer sua comidinha, pois é um pobre coitado negro da periferia. Manifestou que não podemos deixar que este tipo de discurso 
atrapalhe o curso de nossa história. Julgou que quem quer agora se livrar do pau mandado, do agressor, não é o grupo de 
Bolsonaro, estes o querem vivo. Acrescentou que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sabe que hoje ele é um 
arquivo vivo. Deve, portanto, ser protegido para revelar o que sabe. Aventou que chegará o momento em que se verá sozinho, 
apesar de hoje contar com quatro advogados. Admirou-se de que - sendo pobre, negro da periferia – tenha para defendê-lo quatro 
advogados de renome. Disse que, se estivesse no lugar do agressor, gostaria de ficar na cadeia, pois, saindo, seus contratantes o 
matariam. Amaury da APPD afirmou que o ódio vem sendo pregado no país há bastante tempo. Opinou que o golpe aplicado à 
ex-presidente Dilma Roussef foi fruto do ódio. Este ódio foi cultivado e divulgado nos panelaços e protestos realizados à época 
apoiados pela direita. Disse ter claro em seu pensamento o que provocou esta agressão. Tendo assistido à entrevista do 
candidato Bolsonaro, citada anteriormente, percebeu claramente que este é um louco – não tem nada na cabeça a não ser uma 
fossa. Falou muitas asneiras, agrediu os apresentadores em uma baixaria total. Avaliou que Bolsonaro não serviria nem para ser 
vizinho, pois seria um péssimo vizinho. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Igor Andrade, pela 
liderança do bloco PSB – PSDB – PTB, pediu que os munícipes dividissem com a PMB a responsabilidade pela limpeza da 
cidade. Assegurou que, quando houver esta corresponsabilidade, certamente teremos uma cidade mais bela e limpa. Contou ter 
recentemente conversado com um turista, na área do Ver-o-Peso, que reclamou de ter visto uma pessoa urinando em público. 
Respondeu a seu interlocutor que só haveria um jeito para impedir que isto acontecesse: cortando a cabeça deste cidadão e 
colocando outra cabeça no lugar. Relatou depois que, recentemente, ao passar no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com 
a Travessa Humaitá, viu o condutor de um carro apanhar duas latas vazias de refrigerante e atirá-las na pista. Comentou que 
quando estas latinhas chegarem aos canais, juntamente com outros detritos, e estes ficarem entupidos, a culpa será da Prefeitura, 
o culpado será o prefeito. Referiu que as pessoas confundem frequentemente o papel do vereador com o que cabe ao gestor 
municipal, cobrando mudanças e obras. Há aqueles que, apesar de terem algum esclarecimento, continuam descartando o lixo 
irregularmente e em horários indevidos. Entretanto, ressaltou, não culpa apenas os moradores porque, como já dissera antes 
inúmeras vezes, o governo estadual não levou a obra de macrodrenagem do Tucunduba até onde devia, apesar das promessas 
feitas por Simão Jatene durante a campanha para sua reeleição. Este prometeu que estas obras chegariam até a Travessa Vileta, 
mas talvez cheguem apenas até a Avenida Celso Malcher antes da eleição. Ainda no começo deste ano, relatou que, em uma 
conversa com o prefeito Zenaldo Coutinho, pediu ao governador Simão Jatene que fizesse pelo menos as pontes da Rua Roso 
Danin, da Avenida Cipriano Santos, da Rua Jabatiteua, da Rua Vinte e Sete de Setembro e da Passagem Rosa Maria. Uma vez 
que a obra de macrodrenagem não poderia ser realizada até aquelas localidades, pediu que, pelo menos, Jatene alteasse as 
pontes para permitir a passagem da água, mas isso não foi feito. Igor Andrade, falando então pela liderança do Governo, lamentou 
que agora, com as intensas chuvas que têm atingido a cidade, várias ruas dos bairros do Marco, Canudos e Terra Firme ficaram 
alagadas. Ponderou que os moradores devem colaborar com a limpeza da cidade, mas o governo estadual tem uma 
responsabilidade muito grande, para não dizer quase que total, pelos alagamentos que atingem esses bairros. Acrescentou que os 
problemas que atingem a população não se restringem aos alagamentos: estes provocam transtornos, perdas materiais, danos à 
saúde, dificuldades de locomoção, fecham o comércio, fazem com que os estudantes não cheguem às escolas, geram grande 
sofrimento. Lembrou ter cobrado e solicitado várias vezes da tribuna providências para que isto fosse evitado, mas quem realiza 
as obras é o Poder Executivo. Manifestou esperança de que, em um futuro bem próximo, esta situação tenha solução. Hoje, 
infelizmente, muitos moradores querem mudar daquela área. Reconheceu que a obra de macrodrenagem avançou até a Avenida 
Celso Malcher, mas na região em que é mais cobrado, onde mora, frequenta e atua o problema continua e as pessoas estão 
descrentes de que será solucionado. Reiterou que o cidadão deve colaborar com a limpeza da cidade não fazendo o descarte 
irregular do lixo, pois isto traz um dano enorme à cidade, um trabalho enorme à Prefeitura, prejudicando os próprios moradores. 
Defendeu que se realize um trabalho intenso de educação ambiental junto à população e, assim, com a atuação conjunta desta e 
do poder público, tenhamos dias melhores em nossa cidade. Dr. Elenílson, pela liderança do bloco DC – Avante, disse fazer 
questão de cumprir seu horário de trabalho na Câmara Municipal comparecendo às sessões ordinárias e quando for necessário ao 
Município, embora seja candidato neste pleito. Explicou que assim o faz para honrar seu compromisso com a população que o 
elegeu e fazer jus ao salário que recebe. Manifestou seu repúdio e indignação ao atentado sofrido pelo candidato à presidência da 
República, deputado Jair Bolsonaro. Afirmou que nenhuma divergência política ou ideológica justifica atentar contra a vida de 
qualquer candidato, de qualquer pessoa. Repercutiu depois ser este o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. 
Dentre vários fatores que levam a este ato extremo, informou, um dos mais relevantes é o vício em drogas – álcool, cocaína e 
outras. Aditou que outro fator de risco são as doenças mentais e, dentre estas, a que deixa a pessoa mais vulnerável ao suicídio é 



a depressão. Externou que precisamos olhar com carinho as pessoas que são usuárias de drogas ou sofrem com problemas 
mentais. A tentativa de suicídio ou o aviso de sua intenção, explicou, são pedidos de socorro. Devemos valorizar todos os pedidos 
de socorro: se alguém manifesta a intenção de se matar isto deve ser considerado com seriedade. Disse ser necessário que o 
SUS olhe com mais atenção quem sofre de problemas mentais ou pede ajuda. Defendeu a criação de um grande plano nacional 
comandado, direcionado pelo SUS para prevenção do suicídio. Declarou ser imperativo evitar que famílias sejam dilaceradas por 
este mal. Não havendo mais oradores, o presidente Mauro Freitas perguntou se alguma das lideranças presentes gostaria de usar 
da palavra. Não havendo manifestação neste sentido, o presidente encerrou o Horário de Liderança. Foi feita posteriormente a 
verificação de presença. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente. Findo este prazo, foi 
feita nova verificação de presença. Permanecendo a falta de quórum, o presidente Mauro Freitas encerrou a sessão às dez horas. 
Estavam licenciados os vereadores Dr. Chiquinho, Émerson Sampaio e Sargento Silvano. Justificaram suas ausências os 
vereadores: França, Gleisson, Simone Kahwage, Víctor Dias, John Wayne e Paulo Bengtson. Estiveram presentes os vereadores: 
Mauro Freitas e Dr. Elenílson, pelo bloco DC – Avante; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR - PEN – Solidariedade; Lulu 
das Comunidades, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Moa Moraes, Nehemias 
Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo 
bloco PC do B - PT; Delegado Nílton Neves, pelo bloco PDT – PSL; Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo PSOL; Toré Lima, 
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 10 de setembro de 2018.     
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