
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

No sétimo 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 Gleisson Silva. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 
presenças. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. Fabrício Gama comentou que na 
enquete televisiva “O Brasil Que Eu Quero”, promovida pela Rede Globo, das cinco pessoas apresentadas por dia, quatro ou 
cinco dizem que querem um país sem corrupção. Afirmou que o povo está cansado deste modelo político falido: o rouba, mas 
faz. As pessoas estão repudiando a corrupção no Brasil, estão repudiando o político que ingressa na política para se dar bem, 
assaltar os cofres públicos e assim comprar fazendas, veículos de comunicação e mansões com o dinheiro do povo, sendo este 
obrigado a assistir tudo. Avaliou que a população está farta e precisa de respostas, que devem ser dadas. Externou ser 
necessário cuidar do povo brasileiro com mais carinho e respeito, construindo um Brasil forte, honesto e decente, um país para 
as pessoas. Para que todos tenham emprego digno, comida na mesa, boas condições de transporte, educação e segurança. 
Afirmou que este é o país que o povo quer: sem corrupção, onde os políticos tenham responsabilidade com seus mandatos e 
não os usem para locupletar-se e enriquecer. Pelo contrário, que os usem para fazer leis que beneficiem a população. Defendeu 
o fim do foro privilegiado: que os políticos respondam os processos na justiça da mesma forma que o restante da população, 
pois devem ser exemplo para a sociedade. Pontuou que a Operação Lava Jato já se estende além da quadragésima fase, mas 
não há tantos políticos na cadeia porque o foro privilegiado os protege. Manifestou que o povo tem a obrigação de acompanhar 
e avaliar os seus políticos, verificando os projetos que estes produzem e o envolvimento em esquemas de corrupção. Os 
privilégios jurídicos que os políticos têm devem ser eliminados: se cometeu crime, tem que responder; se deu prejuízo ao erário, 
deve pagar; se roubou, deve ser preso. Avaliou que há poucos políticos não envolvidos em corrupção, mas poucos estão 
presos. Considerou que cada ação da Polícia Federal impacta na economia brasileira, aumentando o desemprego. Por outro 
lado, a carga tributária é enorme, consumindo cerca de 30% do salário dos brasileiros. Expressou sentir-se envergonhado, 
indignado, por este ser um país de privilégios para os poderosos e para determinada classe política que não tem compromisso 
com o Brasil. Em contraste, o povo não tem privilégio nenhum, malmente hoje pode comer ou vestir-se. Disse que é revoltante 
acompanhar os escândalos em Brasília e calar-se como parlamentar, expressando que oitenta por cento dos políticos do 
Congresso Nacional deveria estar na cadeia por roubar o dinheiro do povo. Amaury da APPD opinou que a crise atual virou 
sobrevivência política para alguns grupos que mantêm o status quo no país. Concordou com o exposto anteriormente pelo 
vereador Fabrício Gama, expressando ser revoltante ver os privilégios que alguns políticos têm, dependendo da posição que 
ocupam no cenário político brasileiro. Ressalvou, porém, que os integrantes do PT, se ousarem falar alguma coisa, são presos, 
enquanto outros, pegos com malas de dinheiro, estão por aí livres. Julgou que alguns dos depoimentos apresentados na 
enquete “O Brasil Que Eu Quero” não têm valor, mas há declarações importantes de pessoas que realmente querem a mudança 
e percebem que esta não deve ocorrer apenas no poder Legislativo. Há que modificar também o Judiciário e o Executivo. 
Confessou que, muitas vezes, há receio de denunciar pessoas poderosas. Lembrou que, recentemente, no caso envolvendo a 
empresa Hydro, em Barcarena, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) não encontrou indícios 
de crime ambiental. Logo em seguida, o Instituto Evandro Chagas analisou a região e encontrou evidências de contaminação 
dos cursos d’água e vestígios de contaminação nos habitantes da região. Após isto, em menos de 24 horas, a SEMAS aceitou 
os laudos do Instituto Evandro Chagas, provando que seu posicionamento anterior era político. Lembrou que antes ocorrera o 
grave acidente que provocou a contaminação das águas da região com a morte de mais de cinco mil bois. Agora há o risco de 
contaminação da população local por chumbo e outros resíduos tóxicos da atividade da Hydro. Denunciou que providências 
efetivas não são tomadas para resolver o problema, apenas medidas paliativas. Entretanto não devemos ficar calados, pois isso 
significaria ser também omisso. Comentou que, nos jogos do campeonato paraense de futebol realizados em Santarém, o 



público vaia quando toca o Hino do Pará porque até agora repudiam a não divisão do Pará para criação do estado do Tapajós. 
Julgou que isso ocorre por falta de comando e presença do governo estadual naquela região. Joaquim Campos disse que estava 
de licença médica, mas a suspendeu por ver a falta de vereadores em plenário. Considerou que estas ausências são uma falta 
de respeito com o eleitor. Afirmou que houve muitas falhas no projeto de transposição do Rio São Francisco e que foram tantos 
ataques de políticos querendo obter dinheiro das empresas prestadoras de serviço para a obra que esta se tornou inviável. Além 
de vários trechos feitos de forma errônea, nenhuma empresa conseguia mais se sustentar. Defendeu que sejam punidos o 
corrupto e o corruptor, mas ponderou que nenhuma empresa consegue prestar serviços ao estado neste país se não negociar 
propinas com os políticos. Aventou a possibilidade de estabelecer critérios para a escolha dos candidatos – um currículo, uma 
ficha limpa. Criticou a letargia com que a transposição do Rio São Francisco é realizada, declarando que qualquer obra neste 
país custa dez vezes mais porque é necessário pagar os políticos. Externou que, se tivesse o poder no país, fecharia o 
Congresso Nacional, como ocorreu à época do Regime Militar, e colocaria todos os parlamentares corruptos na cadeia. Estimou 
que poucos, raros parlamentares, sairiam dali de cabeça erguida sem ser dentro de um camburão. Por outro lado, no Pará, 
transformaram Barcarena em palco de crimes ambientais, por incompetência ou certeza da impunidade. Na primeira entrevista 
que foi dada por um técnico da Hydro, este disse categoricamente que não houve vazamento de resíduos não tratados nas 
águas da região e deveria ser o primeiro a ser preso. Expressou não entender o motivo pelo qual o governador Simão Jatene, 
em meio à crise provocada pela contaminação ambiental em Barcarena, ter colocado o então secretário de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade como novo secretário de Segurança Pública, sendo este partícipe do crime ambiental cometido naquela 
localidade, por omissão ou conivência. Lamentou que a Companhia Vale do Rio Doce continue a arrancar todo o nosso minério, 
deixando no Pará apenas o buraco. Defendeu a implantação da Segunda Esquadra da Marinha em Belém, mas reconheceu que 
não há interesse – querem implantar esta no Maranhão, que já recebe nosso minério. Encerrado o Horário do Expediente, 
iniciou-se o Horário de Liderança. Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR, comentou sobre o programa de 
limpeza de Belém que iniciou recentemente. Informou que será feita, em parceria da PMB com o governo do Pará, a limpeza 
diária das ruas, canais e bueiros. A Prefeitura colocará mais de 800 homens nas ruas para limpeza da cidade. Pediu o apoio da 
população ao projeto, para que não se descarte lixo irregularmente e se atente para o horário de passagem do caminhão de 
coleta. Externou que todos devemos nos unir em prol de uma Belém melhor. Acrescentou que devemos valorizar nossa cidade - 
a riqueza de sua arquitetura, os espaços públicos, a cultura – e denunciar quando pessoas jogam lixos nos canais. Quanto a 
este ponto, reportou que, duas semanas atrás, foram retiradas cerca de cem mil toneladas de lixo somente da comporta da 
bacia. Avaliou que, obviamente, com esta enorme quantidade de lixo, a cidade tende a alagar com as chuvas. Ressaltou que 
Belém não tem dono – é de todos nós – e devemos nos unir no cuidado com a cidade. Destacou que esta é uma das regiões 
onde mais chove no Brasil. Fabrício Gama, agora falando pela liderança do Governo, convocou a população de Belém, aqueles 
que a amam, a unir-se zelando pela limpeza da cidade, pois a participação de todos é importante para minimizar os alagamentos 
e inundações. Tratou depois do projeto lançado pela PMB para que os funcionários públicos municipais adquiram um 
apartamento de dois quartos ou uma casa por uma parcela de cem reais por mês – totalizando um custo médio, subsidiado pela 
Prefeitura, de 120 mil reais. Com a participação do Governo Federal, entretanto, o preço total cai para cerca de 100 mil reais. 
Comunicou que quatro prédios serão desapropriados, sendo que um deles situa-se no entorno da Avenida Presidente Vargas, 
por trás do Hilton Hotel. Anunciou também que será construído um prédio com esta mesma finalidade no Buraco da Palmeira, 
além de um mini shopping popular (parte de um programa de geração de emprego e renda) com lojas de artesanato, 
restaurantes, cafés e lojas de confecções.  Além disso, no local funcionará um mini posto de saúde, um posto da SEFIN e um 
posto da SECON para atender à população. Este projeto destina-se a beneficiar mais de cinco mil funcionários públicos do 
Município de Belém. Parabenizou a PMB e o prefeito Zenaldo Coutinho pela iniciativa louvável que propiciará moradia digna aos 
servidores municipais. Toré Lima, pela bancada do PRB, externou que se torna chato cobrar a presença de vereadores nas 
sessões legislativas desta Casa.  Ressaltou que são apenas três as sessões ordinárias semanais, entretanto, há três dias não 
se obtém quórum para a discussão e votação de projetos importantes para a cidade. Observou que a preocupação com os 
acontecimentos nacionais e estaduais não justifica deixar em segundo plano as demandas e problemas locais, municipais. 
Repercutiu a notícia de que mais de 300 mil eleitores paraenses ainda não fizeram o recadastramento biométrico questionando 
o motivo dessa omissão. Especulou que esse desinteresse do eleitor reflete a descrença da população quanto à atuação dos 
políticos e à política em geral. Afirmou que o povo só vota porque é obrigado, senão não votaria - vota porque precisa passar em 
concurso público, para poder receber o salário mensal, para poder ser contratado, etc. Considerou uma vergonha uma escola vir 
visitar esta Casa e, dos trinta e cinco vereadores, haver apenas dez em plenário. Manifestou que está apresentando uma 
alteração ao Regimento Interno da CMB para que o Horário do Expediente e o Horário de Liderança tenham a duração reduzida 
de trinta minutos para quinze minutos. Assim, os vereadores teriam que estar presentes em plenário pelo menos a partir de nove 



horas e trinta minutos da manhã. Comentou que houve uma renovação de 60% na composição desta legislatura em relação à 
anterior, expressando o anseio do povo por mudanças. Lembrou então o pronunciamento do vereador Rildo Pessoa que 
questionava esta “renovação” devido ao pouco comparecimento dos vereadores novatos às sessões legislativas. Pediu que 
fosse aplicado o Artigo 143 do Regimento Interno da CMB, descontando-se do salário dos vereadores os dias de falta às 
sessões. Joaquim Campos, pelo bloco PMDB – PHS, reportou-se à violência no estado, com média de quatorze homicídios por 
dia, taxa que está aumentando. Informou que, desde o início do ano até o dia 28 de fevereiro passado, setecentas e setenta e 
quatro foram assassinadas no Pará. Externou também que, nas universidades federais, o que os alunos menos fazem é estudar 
– passam o tempo consumindo drogas ilícitas, espancam professores e estupram coleguinhas. Destacou que a luta da esquerda 
não é um projeto para o país, é um projeto de poder para conquistar a América. Em aparte, pronunciou-se o vereador Toré Lima. 
O vereador Rildo Pessoa solicitou então a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Alberto da 
Silva Brito, servidor municipal de Belém, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), pedido acatado pela Mesa. 
Findo este ato e não havendo mais oradores, encerrou-se o Horário de Liderança. Foi feita então a verificação de presença. Não 
havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente. Terminado este prazo, foi feita nova verificação de 
presença. Persistindo a falta de quórum, o presidente Gleisson Silva encerrou a sessão às dez horas e doze minutos. Estavam 
licenciados os vereadores Altair Brandão, Dr. Chiquinho, França, Gustavo Sefer, John Wayne, Marinor Brito, Sargento Silvano e 
Zeca Pirão. Justificaram suas ausências os vereadores Émerson Sampaio, Fernando Carneiro, Igor Andrade, Mauro Freitas, 
Moa Moraes, Nehemias Valentim e Simone Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Dr. Elenílson e Rildo Pessoa, pelo 
bloco PSDC – Avante; Bieco e Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades e Víctor 
Dias, pelo bloco PSD – PTC; Joaquim Campos e Igor Normando, pelo bloco PMDB – PHS; Gleisson Silva e Paulo Bengtson, 
pelo bloco PSB – PSDB – PTB; José Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Henrique Soares, pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, 
pelo bloco PC do B – PT; e 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 07 de março de 2018.           
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