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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2021. 
 

 
DISPOE SOBRE OUTORGA DE TITULO DE 
HONRA AO MÉRITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova, e a mesa Diretora no uso da 

atribuição faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Honra ao Mérito ao Governador do estado do 

Pará, senhor HELDER ZAHLUTH BARBALHO, em reconhecimento ao desempenho e 

relevantes serviços prestados em nosso Município. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 01 de 

setembro de 2021. 

 
 
 

Aluísio Monteiro Corrêa 
Vereador-PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores,  
 

Helder Zahluth Barbalho nasceu em Belém do Pará, filho do ex-governador do 
Pará Jader Barbalho, integrante do MDB, e da Deputada Federal Elcione Barbalho, também 
do MDB. Cursou sua educação básica no Colégio Pequeno Príncipe e na Escola Tenente 
Rego Barros, em Belém, e no Colégio Marista, em Brasília. De volta à sua cidade natal, 
Helder concluiu o ensino médio na Escola Tenente Rego Barros e no Colégio Moderno.  

Em 2002, graduou-se em administração pela Universidade da Amazônia 
(UNAMA) e, em seguida, obteve o título de MBA Executivo em Gestão Pública pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) na cidade de São Paulo.[5]  

É casado com Daniela Lima Barbalho, também mãe de seus três filhos: Helder 
Filho, Thor e Heva.  

Trajetória política 

Helder iniciou sua trajetória política aos dezoito anos de idade, quando filiou-se ao PMDB 
em 1997, presidindo a juventude do partido no Pará e atuando como secretário-geral da 
Juventude Nacional do partido. Apenas três anos depois, no ano de 2000, candidatou-se ao 
cargo para vereador do município de Ananindeua, no Pará, e venceu o pleito elegendo-se 
como o candidato mais votado da cidade, com a soma de 4 296 votos.  

Em 2002, Helder elegeu-se como deputado estadual do Pará com a soma de 68.474 votos, 
tornando-se também o deputado mais votado para o cargo. Enquanto atuava na Assembléia 
Legislativa do Pará, presidiu e foi relator da Comissão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
do Plano Plurianual e da Lei de Orçamento Anual.  

Em 2005, Helder assumiu a prefeitura do município Ananindeua, tornando-se aos 25 anos 
de idade o prefeito mais jovem da história do Pará. Quatro anos depois, foi reeleito em 
primeiro turno com 93 493 votos.[ 

Durante o exercício do cargo, Helder recebeu do Governo Federal e da Organização Ação 
Fome Zero o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar de Qualidade nos anos de 2007, 
2010 e 2012. Em 2008 e 2010, recebeu o Prêmio de Prefeito Empreendedor, do SEBRAE 
Pará, pelo incentivo dado à geração de emprego e renda para a população de Ananindeua. 
Além disso, recebeu o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio do Brasil (ODM) 
com o Projeto Escola Ananindeua e, em 2012, o Selo UNICEF Município Aprovado com 
relação às ações implementadas entre os anos de 2009 a 2012. Ainda no exercício da 
atividade executiva, em 2007, Helder destacou-se por assumir a presidência da Federação 
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das Associações dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), sendo novamente eleito por 
unanimidade em 2009 para continuar à frente da entidade, presidindo-a até abril de 2014.  

No ano de 2012, Helder assumiu a vice-presidência do PMDB no estado e, entre 2013 e 
2014, atuou como apresentador na Rádio Clube do Pará com o Programa do Helder. Nas 
eleição estadual de 2014, foi candidato ao governo do estado mas, mesmo vencendo o 
primeiro turno com a soma de 1 795 992 votos (49,8%), foi derrotado no segundo turno por 
Simão Jatene, candidato à reeleição pelo PSDB.  

No final de 2014, Helder assumiu o cargo de ministro da Pesca e Aquicultura para o 
segundo mandato do Governo Dilma Rousseff O político permaneceu como representante 
do ministério até a reforma ministerial ocorrida em 2 de outubro de 2015, quando a pasta foi 
extinta, mesma data em que assumiu a Secretaria Nacional dos Portos Todavia, Helder 
pediu demissão do cargo em 20 de abril de 2016, após o PMDB deixar a base de apoio do 
governo Dilma  

Já entre os anos de 2016 e 2018, durante o governo Michel Temer, esteve à frente do 
Ministério da Integração Nacional, atuando principalmente em projetos nacionais como a 
transposição do Rio São Francisco, e na área de Defesa civil e desenvolvimento regional. 
Diante disso, Helder acompanhou as ações de políticas públicas da Fundação Getúlio 
Vargas e empreendeu 3,2 bilhões de reais em financiamento para a instalação de placas 
fotovoltaicas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incentivando processos de 
energia renovável por meio da diminuição de juros no custo das placas. Nas ações de 
desenvolvimento regional, o então ministro participou da inauguração de complexos 
habitacionais pertencentes ao programa Minha Casa, Minha Vida; defendeu a atuação da 
Força Nacional no Estado do Pará, que apontou índices de violência entre os mais altos do 
país; e aprovou um total de 37 milhões de reais como recurso para os municípios de 
Castanhal e Paragominas, visando um conjunto de obras de macro drenagem no canal 
Salgado Grande (18,9 milhões); a pavimentação de alguns trechos da via Transcastanhal 
(3,3 milhões) e o abastecimento de água (14,7 milhões) para a população dos dois 
municípios através do programa Água para Todos.  

Governador do Pará 

Em 2018, Helder candidatou-se novamente ao governo do estado do Pará pela coligação O 
Pará daqui pra frente, composta por MDB, PR, PSC, PSD, PP, PTB, PROS, PTC, PSL, 
PHS, PRB, PMB, DC, Patriota, Podemos e Avante. O deputado federal Lúcio Vale foi seu 
candidato a vice-governador. Somando 2 068 319 votos (o equivalente a 55,43% dos votos 
válidos), Helder venceu Márcio Miranda (DEM) no segundo turno. Ao assumir o mandato, o 
gabinete de Helder Barbalho foi composto dos seguintes secretários:  

 
ALUÍSIO MONTEIRO CORRÊA 

VEREADOR – PSDB. 
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