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

 
No décimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Paulo Queiroz. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 
registro de suas presenças no painel eletrônico. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciaram-se os vereadores inscritos. 
Fernando Carneiro reportou-se inicialmente à sessão especial – que será realizada neste plenário, a seu pedido, no próximo 
dia 21 de março - para debater o caso do lixão de Marituba. Considerou ser este um dos principais problemas que nossa 
cidade enfrentará nos próximos dias, pois a empresa Guamá Ambiental notificou as prefeituras de Belém, Marituba e 
Ananindeua de que aquele local, a partir de maio vindouro, não mais receberá o lixo produzido nestes municípios. Aditou 
que, até agora, nenhuma dos gestores apresentou qualquer solução para este impasse. Isto significa, continuou, que daqui a 
alguns dias nossa capital poderá entrar em colapso devido à ausência da coleta de lixo. Comentou que a PMB foi instada 
pelo Ministério Público a apresentar alternativas, mas ainda não deu qualquer resposta. Sendo este um problema grave, a 
sessão especial será realizada para debatê-lo. Referiu-se depois a outra sessão especial – também por ele solicitada, a ser 
realizada no próximo dia 22 de março, neste plenário – para discutir sobre as políticas públicas para o esporte em nosso 
município, atendendo à demanda de militantes e ativistas da área de educação física. Tratou em seguida dos alagamentos 
que atingem a cidade. Contestou pronunciamentos feitos no plenário desta Casa, no dia anterior, culpando a natureza pelas 
inundações e alagamentos e dizendo que nada poderia ser feito a respeito. Avaliou que o tema daria um grande debate, pois 
não apenas a natureza é responsável, mas isto também se deve a um planejamento urbano mal feito ou inexistente, à 
ocupação indevida do solo, à impermeabilização do solo e até ao aquecimento global, que tem impacto sobre o clima. 
Ponderou, porém, que a Prefeitura também precisa esclarecer o que tem feito de obras de porte para resolver o problema 
dos alagamentos e o que tem feito na manutenção e limpeza de nossos córregos e canais. Julgou que a educação ambiental 
poderia colaborar para reduzir os alagamentos. Informou depois sobre a realização de um ato, na próxima sexta-feira, para 
denunciar, mais uma vez, os abusos da Rede Celpa, convidando os demais vereadores a participar deste protesto. 
Entretanto, explicou, irá como convidado a uma sessão especial na Câmara Municipal de Marituba, no mesmo horário, que 
debaterá o problema do lixão. Aludiu posteriormente aos desdobramentos da investigação do assassinato de Marielle Franco 
comentando sobre a apreensão de centenas de fuzis na casa de um amigo de Ronnie Lessa – guardados ali a pedido deste. 
Classificou ser esse um fato muito grave porque mostra o envolvimento de gente muito poderosa, com ligações políticas 
inquestionáveis. Sublinhou ser necessário manter a vigilância e atenção sobre o caso, cobrando a Justiça, para que a 
investigação não pare nos executores e se achem os mandantes, porque estes, ao que tudo indica, têm estreita relação com 
a elite política deste país, pois o assassinato de Marielle foi um crime político. Alertou que muitas estruturas estão se 
movimentando para tentar evitar que esta investigação vá adiante. Ressaltou que os assassinatos de Marielle e de Ânderson 
não foram resolvidos, considerando que houve, até agora, apenas o início tardio de um processo de resolução. Ressaltou 
não ser leviano e irresponsável para fazer ilações indevidas, mas afirmou haver muitos pontos em comum entre a família 
Bolsonaro e as milícias e isto precisa ser esclarecido. Pontificou que não podemos mais ser coniventes com a mistura entre a 
política e a atividade das milícias em nosso país. Pontuou depois que apenas 8% dos homicídios em nosso país são 
solucionados. Assim, expressou, quando lutam pela resolução dos assassinatos covardes de Ânderson e Marielle estão 
lutando contra a impunidade. Acrescentou que, nos últimos três anos, houve um milhão de casos de agressão contra a 
mulher e feminicídios no Brasil que não foram resolvidos pela polícia. Reiterou que lutam contra a impunidade, pois esta 
alimenta a criminalidade. Deste modo, asseverou, exigir a apuração do crime que vitimou Marielle, com a prisão de seus 
mandantes e dos seus executores, faz parte da luta contra a impunidade. Informou que dos 8% dos crimes que são 
apurados, 80% das apurações baseiam-se em provas testemunhais. Isto indica, inferiu, que nossa polícia não tem 



inteligência para coletar provas. Lembrou que, no Pará, Paulo Fonteles e João Batista, deputados estaduais, foram 
assassinados, não sendo inédito o que ocorreu com Marielle. Externou que com a luta para chegar aos mandantes, busca-se 
evitar que novas execuções ocorram. Em aparte, manifestaram-se os vereadores Pablo Farah e Enfermeira Nazaré Lima. 
Findo este pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa a vereadora Simone Kahwage. Subiu então à tribuna o vereador 
Igor Andrade e recordou a visita, no dia anterior, dos alunos do Colégio Alfa a este parlamento. Comentou então sobre as 
perguntas que lhe foram feitas pelas crianças, expressando interesse e curiosidade. Sendo sua filha aluna da escola, 
comparecera também à CMB com seus colegas e professores. Explicou que as crianças estão estudando sobre os três 
poderes da República e sua filha faz-lhe questionamentos sobre isso. Parabenizou todos que ajudaram a receber estas 
crianças na Câmara Municipal de Belém, informando que elas foram ao seu gabinete, à Taquigrafia, à Diretoria Legislativa, 
ao Departamento de Recursos Humanos, à sala de Imprensa e ao plenário onde foram atenciosamente recebidas pelo 
presidente da sessão, vereador Fabrício Gama, e pelos demais vereadores. As crianças também conheceram o gabinete da 
presidência e outras instalações desta Casa. Comunicou que a direção do Colégio Alfa mandara uma mensagem 
agradecendo o acolhimento, constituindo a visita um momento ímpar, festivo e alegre, permitindo-se até que uma das 
professoras subisse à tribuna e se manifestasse perante os vereadores. Relatou que sua esposa, fazendo parte de um grupo 
de mães de alunos da escola no WhatsApp, dissera-lhe que outras mães estavam felizes porque seus filhos chegaram em 
casa falando com entusiasmo da visita que fizeram à CMB. Expressou ter certeza de que este será um evento marcante na 
vida destas crianças. Lembrou que há quatro anos, quando ainda não pensava em ser vereador e sua filha tinha apenas 
cinco anos de idade, fora buscá-la na escola e, na volta para casa, atendeu a uma ligação no celular. Sua filha 
imediatamente advertiu-o de que não podia atender quando estivesse dirigindo. Imediatamente então desligou o telefone, 
agradeceu a sua filha e, no dia seguinte, ao deixá-la na escola, agradeceu também à professora desta pela educação que a 
menina recebia. Declarou acreditar que é desse modo que poderemos mudar realmente o país, através da educação das 
crianças, formando cidadãos para sairmos do mar de corrupção, impunidade e tristezas que vemos diariamente na televisão. 
Em aparte, manifestou-se o vereador Fernando Carneiro. Pablo Farah questionou a razão de tanta impunidade e tantos 
assassinatos no Brasil, cobrando a modernização das polícias em nosso país, ressaltando a falência do nosso modelo de 
segurança e o papel fundamental das casas legislativas para modificação deste quadro. Declarou ser preciso cobrar os 
deputados estaduais e federais para que atuem neste sentido, perguntando quantas Marielles terão que morrer para que a 
sociedade acorde e discuta o modelo de segurança. Lembrou então o assassinato de Juliane dos Santos Duarte – policial 
militar de São Paulo, mulher negra, lésbica e moradora da periferia, enquadrando-se em todos os requisitos valorizados pela 
esquerda, mas ninguém deu tanta repercussão a sua morte. Citou também os casos das execuções da Cabo Maria Fátima 
Cardoso dos Santos (policial militar morta dentro de casa, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua) e do guarda municipal, 
membro da GMB, Marcley do Rosário de Souza (também assassinado, após ter sua casa invadida, no bairro do Curuçambá). 
Sobrelevou não defender direita ou esquerda, nem criticar os que atuam no campo dos direitos humanos, pois estes direitos 
são universais, referem-se a todos. Frisou que atua em favor do bem e da justiça, buscando fazer políticas públicas e não 
politicagem e por isso traz este tema a debate. Não se trata, continuou, de luta pelo poder por grupos políticos, mas de vidas 
ceifadas, envolvendo o rico, o pobre, o pardo, o negro, o índio. Lembrou do caso do médico Salvador Nahmias, renomado 
cardiologista, morto em Belém após sair de uma agência bancária, vítima de uma tentativa de assalto. Depreendeu que se 
estamos perdendo tantas vidas é porque nossa polícia não está investigando. Afirmou que nossa polícia está desmotivada, 
desvalorizada, mal paga, desonesta, sendo necessário valorizar os bons homens que a compõem. Expressou que veio da 
rua, atuando como policial civil, e sempre serviu à sociedade, não se servindo do cargo. Do mesmo modo veio a esta Casa, 
para servir ao povo e não para obter poder e dinheiro. Argumentou que os vereadores têm um poder limitado no que tange à 
segurança pública, mas podem instar os deputados estaduais, federais e senadores com os quais têm contato a agir frente 
ao problema. Reafirmou que a impunidade faz aumentar a criminalidade, sendo necessário identificar e punir autores e 
mandantes de assassinatos. Assim, alertou, estamos andando com homicidas ao nosso lado e não podemos discerni-los. 
Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco PSDB – PSL, Paulo Queiroz 
manifestou concordância quanto ao exposto anteriormente por Pablo Farah. Destacou, entretanto, que a esquerda em nosso 
país, ainda que seja minoritária, sabe fazer barulho, organiza atos e manifestações. Noticiou que até o papa Francisco 
telefonou para a família de Marielle Franco. A viúva desta também faz sua manifestação. Considerou absurdas, porém, as 
ilações que estão sendo feitas relacionando a família do presidente Bolsonaro ao assassinato da vereadora. Salientou não 
ser advogado do presidente da República, mas todas as falas da esquerda, observou, incluem a família Bolsonaro. Referiu 
que os bandidos estão em toda parte e a culpa pelos alarmantes índices de morte em nosso país não é do presidente ou do 
governador. Chamou depois a atenção de seus pares para o baixo número de vereadores no início das sessões ordinárias, 



havendo o risco de não termos sessão. Recordou que o ex-parlamentar Víctor Cunha sempre dizia, quando era presidente 
desta Casa, não ser babá de vereador. Exortou então seus pares a comparecer em plenário no horário adequado, às nove 
horas da manhã, para, pelo menos, participar das discussões. Citou então o inciso III do artigo 50 da Lei Orgânica do 
Município de Belém que estabelece a perda do mandato para o vereador que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo em caso de licença ou missão autorizada. Disse haver vereador que, 
pelo que pôde perceber, nunca compareceu às sessões deste parlamento, considerando isto muito triste e vergonhoso para 
a população de Belém. Pela liderança do PSOL, Dr. Chiquinho reportou-se à identificação dos supostos assassinos de 
Marielle Franco. Realçou que também não é advogado de acusação, mas avaliou que não deixa de ser curioso haver várias 
coincidências no caso. Pontuou que ambos os acusados são policiais militares, um foi expulso da PM e o outro foi afastado 
por problemas de saúde. Este mora em um condomínio incompatível com o salário de policial militar graduado como 
sargento. A filha deste policial namorava o filho do presidente Jair Bolsonaro, morando todos no mesmo condomínio. 
Assinalou que, em uma cidade de 6,3 milhões de habitantes, coincidiu de o acusado pela morte de Marielle ser vizinho do 
presidente cuja família, por reiteradas vezes, defendeu as milícias, tendo Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, 
condecorado milicianos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fez notar que tais informações foram levantadas pela 
polícia e pelo Ministério Público, não pelo PSOL, pelos comunistas ou por extraterrestres. Julgou ser no mínimo estranho que 
o presidente da República seja vizinho de um miliciano e que sua neta namore o filho deste, sendo tal miliciano acusado pela 
morte de uma vereadora que defendia posições contrárias às políticas conservadoras, que combatia o crime organizado, que 
denunciava as milícias no Rio de Janeiro e lutava pelos direitos das mulheres e dos homossexuais. Informou que em outra 
oportunidade tratará da situação grave que está acontecendo no HPSM do Guamá, mais uma obra que, ajuizou, não será 
entregue no prazo previsto pela Prefeitura de Belém. Pela liderança do bloco PC do B – PT, Amaury da APPD disse ter 
assistido à matéria veiculada pela TV Liberal, no dia anterior, tratando do HPSM do Guamá. Comentou ter sido repetida uma 
matéria precedente em que o prefeito afirmava que aquela unidade de saúde seria reinaugurada em abril deste ano. 
Repercutiu que o próprio Ministério Público declarara ser impossível fazer esta inauguração conforme o prometido em razão 
das obras terem iniciado somente no mês de novembro passado, prevendo que a obra talvez seja entregue em outubro 
vindouro. Destacou que a TV Liberal criou uma agenda para acompanhamento das obras públicas dentro dos telejornais, 
algo que os vereadores desta Casa, que têm a missão de fiscalizar a atuação do executivo municipal, não fazem - alguns por 
compromisso político, outros por não disporem das ferramentas para alcançar a dimensão e a divulgação que esta emissora 
tem. Parabenizou a TV Liberal por ter criado este espaço dentro dos telejornais, mostrando à população o abandono em que 
se encontra a cidade de Belém. Classificou a situação do município como caótica, dada a falta de saneamento e limpeza e a 
falta de políticas públicas. Aludiu depois ao carnaval de Mosqueiro qualificando-o como péssimo e triste, com o corredor do 
Murubira com o Farol parecendo um cemitério. Ressalvou que o desfile das escolas de samba no Aeroporto foi feito com 
muito esforço, devido ao pouco apoio recebido. Defendeu a adoção de outra postura perante as festas populares em Belém, 
pois a tendência é que estas ganhem maior relevância nos municípios do interior, como já acontece com o carnaval em 
Abaetetuba, Cametá e Vigia. Repudiou a falta de investimentos no carnaval de Mosqueiro, denunciando que, há muito 
tempo, a ilha vem sendo esquecida pelo poder público com falta de ônibus, falta de água, falta de energia elétrica, falta de 
tudo. Defendeu a criação de uma frente parlamentar em defesa da ilha de Mosqueiro. Pela liderança do bloco MDB – PHS, 
Pablo Farah informou a plenária sobre projeto de lei de sua autoria, em trâmite nesta Casa, que cria o Dia Municipal do 
Corredor de Rua, pedindo apoio dos demais parlamentares para sua aprovação. Relatou que, quando jovem, praticava artes 
marciais e futebol, mas ficou depois trinta anos sem praticar atividade física alguma. Passou então a praticar boxe - na 
academia de Ulisses Pereira, a quem agradeceu - e corrida de rua. Referiu que esta atividade exige apenas o uso de um 
tênis, não se pagando nada para praticá-la, e tem ganhado cada vez mais adeptos em nosso município. Acrescentou que a 
corrida de rua previne doenças como diabetes e hipertensão, diminuindo os custos em saúde e o número de leitos ocupados 
nos hospitais. Pode gerar também emprego e renda através do turismo, com a entrada de Belém no calendário nacional das 
corridas de rua, com maratona e meia maratona ocorrendo em nossa cidade. Revelou que viaja pelo Brasil participando de 
corridas de rua e hoje tem todas as suas taxas (colesterol, glicose, triglicerídeos, etc.) controladas, gozando de boa saúde. 
Atestou que estes benefícios podem ser levados à sociedade belenense. Mencionou sobre a futura realização de uma 
sessão especial, por sua iniciativa, para discutir sobre a redução do número de corridas de rua nesta capital e a não inserção 
do nosso município no circuito nacional de corridas de rua. Aditou que, por outro lado, devem ser discutidos pontos como a 
limpeza das vias após os eventos e a taxa de inscrição, defendendo que esta não seja muito alta, de modo a permitir a 
participação de um maior número de pessoas. Pediu novamente o apoio de seus pares para a aprovação do projeto - 
lembrando que este é o esporte que mais tem crescido em Belém e traz saúde a seus praticantes - pois isto impulsionaria 



ainda mais a prática das corridas de rua, tirando muitas pessoas do sedentarismo. Reiterou que, ao estimular esta atividade, 
economizaremos milhões nos gastos com saúde. Pela liderança do PSB – PDT, Igor Andrade criticou a atuação da Rede 
Celpa, afirmando que esta tem maltratado seus clientes no estado do Pará. Relatou ter conversado com pessoas que tem 
conseguido, através de muito malabarismo, pagar suas faturas de energia elétrica. Declarou que a concessionária leva em 
conta somente seus direitos, mas não os direitos dos consumidores. Contou que o deputado federal Cássio Andrade, em 
audiência com o diretor-geral da ANEEL, fora informado por este de que, quando o Grupo Equatorial comprou a Rede Celpa 
pelo valor de um real, o furto de energia era de 64%, sendo que metade deste total era bancado pela empresa e metade era 
repassado aos clientes. Após muitas campanhas publicitárias e fiscalizações, este percentual foi reduzido para 32%, mas 
agora é repassado integralmente aos consumidores. Condenou esta atitude da empresa, uma vez que os clientes não são 
responsáveis pelo roubo de energia, cabendo à Rede Celpa evitá-lo. Considerou também que a concessionária deixou a 
cidade mais feia colocando “gaiolas” nos postes, que acabaram servindo como criadouros para o mosquito transmissor da 
dengue. Comunicou estar sendo formada uma frente parlamentar, envolvendo também deputados federais e estaduais para 
cobrar da ANEEL uma fiscalização maior sobre a atuação da Rede Celpa no Pará. Em aparte, manifestou-se o vereador 
Toré Lima. Encerrado o Horário de Liderança, foi feita então a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a 
Primeira Parte da Ordem do Dia. Retomou-se então a votação do requerimento do vereador Rildo Pessoa solicitando a 
inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no site do COMDAC, no dia 13/02/2019, referente ao resultado das últimas 
eleições para conselheiro tutelar em Belém. Posto em votação, este requerimento foi aprovado por unanimidade. Fez-se 
depois a leitura e votação do requerimento do vereador Nehemias Valentim solicitando a realização de uma sessão especial 
para comemorar os 85 anos do Movimento Bandeirante no Pará, sendo este aprovado por unanimidade. Passou-se depois à 
leitura do requerimento do vereador Fernando Carneiro solicitando a realização de uma sessão especial com o tema “A luta 
antimanicomial e o atendimento nos CAPSI em Belém”, em data e hora a serem posteriormente definidas. Fizeram o 
encaminhamento os vereadores Moa Moraes (que solicitou votação nominal do requerimento), Fernando Carneiro (com 
aparte do vereador Moa Moraes), Dr. Chiquinho e Igor Andrade, Gleisson (com aparte do vereador Igor Andrade), Amaury da 
APPD e Sargento Silvano (com aparte do vereador Amaury da APPD). Após votação nominal, o requerimento foi rejeitado 
com seis votos favoráveis, onze votos contrários e uma abstenção. Justificou seu voto o vereador Fernando Carneiro. 
Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, foi feita a verificação de presença. Não havendo quórum, a presidente Simone 
Kahwage encerrou a sessão às dez horas e quarenta e sete minutos. Estavam licenciados os vereadores Joaquim Campos, 
Blenda Quaresma e Marciel Manão. Justificaram suas ausências os vereadores Dr. Elenílson, Émerson Sampaio e Henrique 
Soares. Estiveram presentes os vereadores: Professor Elias e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante – Podemos; Bieco e 
Fabrício Gama, pelo bloco PMN – Solidariedade – Patriota - PR; Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo bloco PSD 
- PTC; Nehemias Valentim, Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB – PSL; Wellington 
Magalhães e  Dinelly, pelo bloco PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; John Wayne e 
Pablo Farah, pelo bloco MDB – PHS; Gleisson e Igor Andrade, pelo bloco PDT – PSB; Dr. Chiquinho, Fernando Carneiro e 
Enfermeira Nazaré Lima, pelo PSOL; Simone Kahwage, França 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 13 de março de 2019.           
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