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

 

No décimo segundo dia do mês de novembro 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, pronunciou-se o vereador Igor Andrade. Falando sobre a 

violência em nossa sociedade, lembrou já ter sido assaltado inúmeras vezes e sofrido até sequestro, no ano de 2007. 

Comentou então sobre o assassinato do médico Roberto Kikawa, ocorrido durante uma tentativa de assalto no sábado 

anterior, dia 10 de novembro, na cidade de São Paulo. Destacou que ele criou o projeto Carreta da Saúde que presta 

atendimento a populações carentes do país. Mais de trinta carretas atuam em localidades no interior do Brasil, já tendo 

atendido mais de dois milhões de pessoas. Acrescentou que Roberto Kikawa já recebera títulos e comendas tanto no Brasil 

quanto no exterior em reconhecimento ao seu trabalho e à importância do projeto que desenvolveu. Lamentou que tivéssemos 

perdido um excelente profissional e uma pessoa do bem que usava de sua profissão, inteligência e articulação política para 

beneficiar a população mais pobre. Manifestou tristeza diante da situação de insegurança que atinge o país inteiro. Expressou 

que não temos controle de nossas fronteiras, nossas fronteiras são desprovidas de monitoramento. Assim, as drogas entram e 

saem do país e nem a Polícia Federal nem o Exército dão conta de coibir esse tráfico. Concluiu que isso acaba estourando nas 

grandes cidades, Belém inclusive, onde as pessoas não têm mais coragem de atender um celular na rua. Disse ter certeza de 

que o delinquente que matou Roberto Kikawa daqui a quinze dias já estará solto. Irá para a audiência de custódia e o 

advogado obterá sua liberdade alegando que o acusado tem residência fixa e é réu primário. Se isso não ocorrer, certamente 

será solto no final do ano, recebendo o indulto de Natal juntamente com milhares de outros apenados. Defendeu a 

necessidade de leis mais rígidas que deem um basta nesta situação. Leis duras para que os mal intencionados tenham receio 

de cometer crimes, sabendo que irão para a cadeia se o fizerem. Hoje, entretanto, opinou, há a certeza da impunidade e os 

malfeitores cometem assaltos, latrocínios, sem se preocupar. Assim, os criminosos andam livres e soltos e as pessoas de bem 

ficam prisioneiras em suas próprias casas. Há deste modo uma inversão que tira a liberdade do cidadão comum. Externou que 

devemos cobrar do Poder Judiciário e de nossos governantes uma postura mais adequada em relação a esta situação. 

Criticou o atual governo federal por sua incapacidade de realizar as reformas legais necessárias e manifestou esperança de 

que o próximo presidente seja mais enérgico, com um pulso mais forte, para coibir a violência que tomou conta da sociedade. 

Assumiu em seguida a palavra o vereador Joaquim Campos e afirmou que a canalha comunista destruiu o ensino superior no 

país. Criticou a prova do Enem que incluiu questão sobre o dialeto LGBTI questionando a quem interessa esse tipo de 

conhecimento. Fez notar que há agora pessoas da Guatemala seguindo a pé para invadir os Estados Unidos. Perguntou-se 

então por que motivo nossos comunistas não seguem a pé até a Venezuela. Ironizou dizendo que certamente seria muito bom, 

mas, se não gostassem, poderiam seguir mais um pouco até a ilha de Cuba, que é o lugar de todos eles. Opinou que o ensino 

superior deve ser privatizado e, assim sendo, o governo federal financiaria aqueles que quisessem realmente estudar. 

Considerou que agora há uma distorção: ou nos tornamos homossexuais ou somos homofóbicos. Reportou a produção um 

vídeo, no Aterro do Flamengo, onde são explicados os termos do dialeto LGBTI que aparecem na referida questão do Enem. 



Reiterou não haver motivo para os estudantes aprenderem isso. Julgou, porém, que autores como Gramsci, Marx e Lenin 

estão implantados em nosso sistema de ensino. Alertou a juventude de que os comunistas não estão preocupados com a 

formação de pessoas de bem, mas com a criação de massas de manobra, pessoas que consumam entorpecentes e destruam 

as próprias famílias. Pediu aos jovens que estudem bastante, mas percebam os inimigos infiltrados, inclusive professores, 

dispostos a implantar nos cérebros uma célula maligna. Asseverou que os comunistas vêm tentando isso há muitos anos, mas 

talvez agora, a partir do dia primeiro de janeiro, com a posse de Jair Bolsonaro, o país comece a tomar outro caminho. Julgou, 

porém, que os comunistas são tão canalhas que certamente mudarão a roupagem e defenderão posições mais humanas para 

sobreviver em nossa sociedade. Manifestou esperança de que as pessoas bem intencionadas consigam exercer uma política 

sem vender a honra e o caráter. Avaliou que apesar das postagens nefastas nas redes sociais na internet, esta foi o espaço 

que permitiu a eleição de Bolsonaro, presidente eleito que não conseguiram matar, mas continuarão tentando. Ponderou que 

cabe às pessoas de bem protegê-lo porque este tem uma virtude que destrói os comunistas, é honesto, algo muito difícil de 

achar no meio político. Dedicou seu pronunciamento à juventude para que esta discirna o que é certo e o que é errado. Deu 

viva à família repetindo o bordão “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. Subiu à tribuna posteriormente o vereador 

Nehemias Valentim e disse estar muito feliz por ver presentes, assistindo à sessão, representantes do Clube dos 

Desbravadores. Recordou que, aos catorze anos, foi um dos primeiros membros do clube em nossa cidade e o espírito do 

desbravador ainda está bem alicerçado, bem fundamentado, em sua vida, em seu coração. Disse que não pretendia falar 

nesta sessão, mas a presença de membros do clube o levou a fazê-lo. Referiu que o Clube dos Desbravadores, vinculado à 

Igreja Adventista, atua em vários países, sendo mundialmente conhecido. Relatou que um pastor, seu amigo, trabalha na 

África, na Ilha do Príncipe, onde faz um trabalho fantástico, e ali há um Clube dos Desbravadores. Reportou que o hino do 

clube é o mesmo em todo o mundo, assim como suas regras. Explicou ser o modo de atuação da Igreja Adventista: trabalham 

com as crianças desde a tenra idade até que se tornem adultos para formar o caráter, a personalidade, o comportamento 

íntegro e respeitoso, os bons valores. Isso o Clube dos Desbravadores traz em seu bojo. Comentou que a decadência dos 

valores toma conta de todo o mundo, não apenas de nosso país. Referiu ser muito difícil ladrões, criminosos, toxicômanos 

viverem até a velhice. Entretanto, comparou, aqueles que seguem um caminho como os desbravadores conseguem viver mais 

de oitenta anos com saúde, com respeito aos outros, ajudando o próximo e respeitando também a natureza. É isto, pontuou, 

que a Igreja Adventista ensina através do Clube dos Desbravadores.. Assim, enquanto muitos pensam em destruir, os 

desbravadores dedicam-se a preservar. Relatou que estão constantemente na sede de acampamento construída na Alça 

Viária para atender não apenas os membros do clube, mas os jovens da Igreja Adventista, grupos de mulheres, grupos de 

homens e outras igrejas que fazem uso daquele espaço. Reúnem em algumas ocasiões de mil a dois mil líderes dos 

desbravadores treinando-os e orientando-os para repassarem o que aprenderam aos demais. Asseverou ser esta a receita 

para a formação de um caráter exemplar de um cidadão e não o aprendizado da linguagem homossexual. Julgou que há uma 

inversão em que as pessoas certas são consideradas erradas e os errados são tomados como certos. Findo o Horário do 

Expediente, passou-se ao Horário de Liderança. Pela liderança do bloco Democracia Cristã – Avante, Rildo Pessoa comentou 

sobre o pré-carnaval em Belém. Inteirou de que no próximo ano ocorrerá a vigésima sexta edição do pré-carnaval da cidade e 

hoje existe a Liga dos Blocos e do Pré-Carnaval de Belém. Em 2017, recordou, começou a haver uma ordenação desta festa 

para não prejudicar àqueles que não gostam de carnaval e residem na Cidade Velha, onde ocorre a maior parte dos eventos. 

A Liga então organizou o pré-carnaval, fazendo um aporte de 130 mil reais de recursos, enquanto a Prefeitura de Belém 

forneceu 60 mil reais. Posteriormente, continuou, o pré-carnaval de 2018 foi um sucesso e salvou a festa, sendo feito de forma 

ordenada, com a Liga bancando todos os recursos, sem a participação financeira da PMB. Atestou que hoje o pré-carnaval de 

Belém gera lucro para o município, aquecendo a economia, pois muitas pessoas vêm de outras cidades e outros estados para 

participar da festa, ocupando vagas em hotéis e aumentando as vendas do comércio. Saudou então o trabalho da Liga, 

lembrando que o pré-Carnaval de Belém foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de 

Belém por esta Casa. Convidou então todos os atores sociais a participar desta festa e pediu à Fundação Cultural do Município 

de Belém – FUMBEL o reconhecimento da importância do pré-carnaval para a nossa cidade. Parabenizou a Liga dos Blocos 



pelo ordenamento obtido e instou a FUMBEL a antecipar-se, estabelecendo logo as datas para a realização dos eventos. Pela 

bancada do PRB, pronunciou-se o vereador Toré Lima e falou sobre o novo ataque do carro prata, que fez cinco vítimas no 

bairro do Marco, em um posto de gasolina situado na Travessa Enéas Pinheiro com a Avenida Perimetral.  Comentou que, a 

cada dia que passa, o cidadão está mais entregue à bandidagem e à violência enquanto que o governo estadual, a Secretaria 

de Segurança Pública do Estado, não se pronuncia, como se não estivesse acontecendo nada em nossa cidade. Lembrou que 

antes, quando se falava sobre o tema, dizia-se ser apenas uma questão eleitoral, porém a eleição já acabou, mas a inércia do 

governo Jatene continua. Assim, acrescentou, o cidadão não sabe mais como andar nas ruas. Disse estar impressionado pela 

forma como este governo, ou desgoverno, trata a população. Convidou depois os demais vereadores a participar dos Jogos 

dos Servidores de Belém – JOSBEL, informando que o time de futebol de campo da CMB perdeu vergonhosamente o último 

jogo por WO, por falta de jogadores. Avaliou que os JOSBEL são uma forma de manter contato e estreitar relações com 

funcionários de outros setores do serviço público municipal. Opinou que os jogos não são apenas uma forma de 

entretenimento, mas também de integração e de conhecimento da realidade das secretarias municipais. Fez votos de que, 

através deste evento, se valorize cada dia mais o servidor municipal que, muitas vezes, foi prejudicado ao longo da história. 

Encerrado este discurso e não havendo mais nenhuma liderança inscrita, o presidente Mauro Freitas perguntou se alguma das 

lideranças presentes gostaria de se pronunciar. Não havendo manifestação neste sentido, o presidente então encerrou o 

Horário de Liderança e solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas presenças. Não havendo quórum, 

aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente para a realização de nova verificação. Findo este prazo, foi feita a 

nova verificação. Permanecendo a falta de quórum, o presidente encerrou a sessão às nove horas e cinquenta e cinco 

minutos. Estava licenciado o vereador Zeca Pirão. Justificaram suas ausências os vereadores: Delegado Nílton Neves, Dr. 

Chiquinho, Fernando Carneiro, França e Simone Kahwage. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Rildo Pessoa e 

Dr. Elenílson, pelo bloco Democracia Cristã – Avante; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade; 

Sargento Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Normando, Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco PMDB – PHS; 

Gleisson, Igor Andrade, Nehemias Valentim, Víctor Dias e Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinelly, pelo bloco 

PSC – PPS; Altair Brandão e Amaury da APPD, pelo bloco PT – PC do B; Marinor Brito, pelo PSOL; Toré Lima, pelo PRB; e 

Émerson Sampaio, pelo PP. 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 12 de 

novembro de 2018. 
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