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

No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 
Belém, sob a presidência do vereador Joaquim Campos. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de 
suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, assumiu a direção dos trabalhos o vereador Mauro Freitas. Pronunciaram-se 
então os vereadores inscritos. Sargento Silvano pregou a importância do parlamentar estar sempre ligado a Deus. Citou os 
acontecimentos bíblicos entorno da vida de Salomão, rei de Israel, em particular sobre a sabedoria e riqueza dadas a ele por 
Deus em razão de sua humildade e obediência. Alegou ter chegado ao posto de vereador por vontade de Deus. Assumiu a 
presidência o vereador Joaquim Campos. Mauro Freitas compartilhou com os parlamentares presentes mensagem que recebeu 
de um jovem chamado Thiago Ferreira. Na mensagem o jovem pedia ajuda para realizar o sonho de um menino de ir ao dentista 
por não suportar mais as dores de dente que sente. Comovido com a história do menino, este parlamentar providenciou que o 
mesmo recebesse tratamento odontológico. Igor Andrade disse que sem a vontade de Deus não teria conseguido se eleger 
vereador. Comentou o aumento de 12% na tarifa de energia elétrica fornecida no Pará. Entendeu não existir justificativa para o  
aumento da tarifa no Estado do Pará, já que o estado é o principal fornecedor de energia por meio de suas hidrelétricas. 
Concluiu que esse aumento na tarifa repercute não somente na conta de luz das pessoas, mas também nos preços dos 
produtos nas prateleiras dos armazéns, mercados e supermercados. Informou ainda ter protocolado nesta Casa de Leis um 
projeto de regulamentação da prestação de serviço da Rede Celpa (Centrais Elétricas do Pará). Encerrado o Horário do 
Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Igor Normando, pela liderança do bloco MDB - PHS, refletiu sobre os freqüentes 
casos de feminicídio nos noticiários policiais. Comentou um recente caso descoberto, onde estudantes da Universidade Federal 
Rural da Amazônia incentivavam e planejavam o cometimento de estupros naquela universidade. Casos como esses, alegou, 
refletem uma estrutura social machista e preconceituosa que não valoriza a mulher. Em Aparte, Joaquim Campos acrescentou 
que os acontecimentos apresentados no discurso do vereador Igor Normando devem-se também a uma sociedade atéia.  Igor 
Andrade, pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, retomou a discussão sobre o aumento da tarifa de energia elétrica. 
Apresentou dados fornecidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) dando conta 
de que, nos últimos dezesseis anos a energia elétrica aumentou cerca de 460%. Em Aparte o vereador Émerson Sampaio 
comentou o assunto. Pela Liderança do Governo, Igor Andrade pediu colaboração dos parlamentares no sentido de impedir que 
tarifas abusivas de energia elétrica sejam cobradas dos consumidores, especialmente dos mais pobres. Defendeu a redução da 
carga tributária sobre a energia elétrica. Blenda Quaresma em Aparte reforçou o discurso do vereador Igor Andrade. Gustavo 
Sefer, pela liderança do bloco PSD - PTC, relatou a experiência gratificante que teve com a realização da obra de pavimentação 
da Passagem Vila Nova no bairro do Jurunas. Agradeceu em nome das mais de cento e vinte famílias da Passagem Vila Nova à 
Prefeitura Municipal de Belém. Este parlamentar informou ainda estar visitando as mais diversas localidades do município de 
Belém para receber as demandas da população. Assumiu a presidência o vereador Gustavo Sefer. Mauro Freitas, pela liderança 
do bloco  Democracia Cristã - Avante,  fez um histórico dos últimos cinco anos da administração do prefeito Zenaldo Coutinho. 
Parabenizou o Zenaldo Coutinho pela realização de um grande projeto de asfaltamento de ruas no Município de Belém, que 
alega ser o maior da história de Belém. Após esse discurso reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Fernando 
Carneiro, pela bancada do PSOL, discorreu sobre o reajuste de 12 % da tarifa de energia elétrica no neste Estado alegando ser 
uma provocação, pois entende que a energia elétrica deveria servir para o crescimento do Estado. Afirmou, entretanto, que está 
ocorrendo justamente o contrário, já que o aumento da tarifa de energia elétrica faz com que os pequenos empreendimentos 



fechem suas portas por não poderem arcar com a conta de luz. Defendeu a reestatização da Rede Celpa. Findo o horário 
estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se neste momento a verificação de presença. Não 
havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos determinados regimentalmente. Após o tempo determinado, permaneceu a 
ausência de quórum, o presidente registrou nominalmente a presença dos seguintes parlamentares: Mauro Freitas, John Wayne, 
Toré Lima, Bieco, Dinely, Amaury da APPD, Emerson Sampaio, Fernando Carneiro, Gustavo Sefer, Henrique Soares, Igor 
Andrade, Igor Normando, Joaquim Campos, Lulu das Comunidade, Nehemias Valentim, Sargento Silvano e Simone Kahwage. 
Em seguida o presidente encerrou a presente sessão às dez horas e dezesseis minutos, convidando os parlamentares para a 
sessão ordinária do dia treze de agosto de 2018, conforme horário regimental e para a sessão especial do dia nove de agosto de 
2018 às nove horas em homenagem ao Dia Municipal do Economista conforme dispõe requerimento nº 457/18 de proposição do 
vereador Adriano Coelho. Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa e Mauro Freitas, pelo bloco DC – Avante; Zeca 
Pirão e Bieco pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Lulu das Comunidades, Gustavo Sefer e Sargento Silvano, pelo 
bloco PSD – PTC;  Igor Normando, John Wayne, Blenda Quaresma e Joaquim Campos, pelo bloco MDB – PHS; Nehemias 
Valentim, Igor Andrade e Victor Dias, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinely, Henrique Soares e Wellington Magalhães, pelo 
bloco PSC – PPS; pelo bloco PDT – PSL; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT; Marinor Brito e Fernando Carneiro, pelo 
PSOL; Simone Kahwage e Toré Lima pelo PRB; e Émerson Sampaio, pelo PP. Justificaram suas ausências os vereadores 
Delegado Nilton Neves, França e Paulo Bengtson. 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 08 de agosto de 2018.  
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