
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

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

 

No  décimo sexto do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém, 

sob a presidência do vereador Joaquim Campos. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas presenças no painel 

eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Inscritos para fazer uso da palavra, solicitaram adiamento os vereadores Igor 

Andrade, Toré Lima, Joaquim Campos e Fernando Carneiro. Não havendo oradores, o presidente encerrou o Horário de 

Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS,  Joaquim Campos declinou de fazer uso da 

palavra. Pela liderança do bloco PDT - PSB, Igor Andrade declinou da palavra. Pela liderança do PR, Toré Lima lamentou a 

ausência da maioria dos parlamentares nesta sessão. Falou a respeito da reunião ocorrida no dia anterior, quinze de abril, quando 

uma comissão parlamentar recebeu os representantes da Rede Celpa para buscar soluções e minimizar o sofrimento da 

população de Belém devido às cobranças abusivas nas contas de energia elétrica e devido também ao péssimo serviço prestado 

pela concessionária. Quanto às cobranças abusivas, informou já haver respostas positivas com o fornecimento de documentos por 

parte da Rede Celpa, aditando que haverá uma reunião, ainda neste dia, com a Defensoria Pública na qual serão apresentados os 

resultados destas tratativas. Externou sua indignação com o valor da tarifa de energia elétrica cobrada no Pará de 33,5% do valor 

a ser pago pelo consumidor, mesmo existindo duas hidrelétricas no território paraense.  Após seu pronunciamento, o vereador 

Toré Lima assumiu a presidência da sessão. Em seguida, pela liderança do PSOL, o vereador  Fernando Carneiro exteriorizou 

seu repúdio com o descaso da Prefeitura Municipal de Belém para com a coleta de lixo. Lembrou que a PMB, até o presente 

momento, não apresentou uma alternativa ao iminente encerramento das atividades do aterro sanitário de Marituba. Fez lembrar 

aos demais parlamentares a assinatura do Termo de Compromisso firmado pela Prefeitura Municipal de Belém junto ao Ministério 

Público do Pará, com a promessa de implementação da coleta seletiva do lixo até o ano de 2014. Por terem se passado mais de 

seis anos desde a assinatura daquele termo e nada ter sido feito para resolver o problema da coleta de lixo, concluiu não existirem 

desculpas plausíveis a este respeito. Pela liderança da Oposição declinou da palavra o vereador Fernando Carneiro. Não houve 

outras lideranças inscritas para fazer uso da palavra. O presidente encerrou o Horário de Liderança e solicitou ao vereadores o 

registro de suas presenças. Não houve quórum. Aguardaram-se os dez minutos previstos no Regimento até a nova verificação de 

presença. Findo os dez minutos regimentais, fez-se nova verificação de presença. Permanecendo a ausência de quórum, o 

presidente encerrou a sessão às nove horas e vinte e oito minutos convidando todos para a sessão ordinária do dia 17 de abril de 

2019, em horário regimental. Justificaram suas ausências os vereadores Amaury da APPD, Fabrício Gama, Gleisson Oliveira e 

Neném Albuquerque. Estava licenciado o vereador Altair Brandão. Estiveram presentes os vereadores: Professora Nilda Paula, 

pelo bloco PSD-PTC; Paulo Queiroz , pelo bloco PSDB-PSL; Joaquin Campos e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Igor Andrade, 

pelo bloco PDT- PSB; Fernando Carneiro e  Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do 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 16 de abril de 2019. 
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