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

 

No oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Nehemias Valentim. Este solicitou aos demais parlamentares que 

fizessem o registro de suas presenças. Iniciou-se então o Horário do Expediente e pronunciaram-se os vereadores 

inscritos para tal. Zeca Pirão falou sobre as eleições no Brasil. Disse estar cada vez mais convencido de que o político 

honesto e sincero não tem chance na disputa eleitoral, já que o povo não estaria ainda preparado para valorizar o 

trabalho honesto. Afirmou serem os eleitores presas fáceis para políticos corruptos. Dentre as exceções a esta regra na 

política, citou a vereadora Marinor Brito, que possui um trabalho reconhecido junto às comunidades e foi eleita 

deputada estadual. Criticou a compra e venda de votos, por entender que a corrupção gera prejuízos presentes e 

futuros para a sociedade. Fernando Carneiro manifestou-se posteriormente e concluiu, baseado no resultado do 

primeiro turno das eleições, existir uma forte polarização no país. Definiu a mensagem transmitida à população pelo 

candidato à presidência da república Jair Bolsonaro como sendo emotiva e não programática. Ainda sobre o primeiro 

turno presidencial, considerou um possível governo de Bolsonaro como um retrocesso, por esse motivo confirmou a 

presença do PSOL nas manifestações contra o candidato Jair Bolsonaro. Parabenizou depois os candidatos do PSOL 

que foram eleitos, Marinor Brito e Edmílson Rodrigues no Pará, dentre outros tantos espalhados pelo país. Como 

próximo vereador inscrito para se pronunciar, Nehemias Valentim solicitou adiamento. Não havendo nenhum outro 

vereador inscrito, o presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela liderança 

do bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Zeca Pirão externou sua decepção por não ter recebido apoio do prefeito de 

Belém nem do governador Simão Jatene durante a campanha eleitoral deste ano, apesar de pertencer à base de 

Zenaldo Coutinho. Pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, Nehemias Valentim declinou da palavra. Não existindo 

outras lideranças inscritas para fazer uso desta, o presidente perguntou aos parlamentares presentes se alguém 

gostaria de pronunciar-se. Não havendo manifestações neste sentido, o presidente encerrou o Horário de Liderança e 

solicitou aos demais vereadores que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, 

aguardaram-se os dez minutos previstos regimentalmente. Findos os dez minutos determinados, fez-se a nova 

verificação de presença. O presidente registrou então nominalmente a presença dos vereadores Moa Moraes, 

Fernando Carneiro, Nehemias Valentim, Simone Kahwage e Zeca Pirão. Permanecendo a ausência de quórum, o 

presidente encerrou a sessão às nove horas e quarenta minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária 

do dia 16/10/2018, em horário regimental e em caráter ordinário e para a sessão especial do dia 09/10/2018 em 



homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos católicos paraenses. Estiveram presentes os vereadores: 

Fernando Carneiro, pelo PSOL; Simone Kahwage, pela bancada do PRB; Moa Moraes e Nehemias Valentim, pelo 

bloco PSB - PSDB - PTB; Zeca Pirão, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade. Justificaram suas ausências os 

vereadores França, Igor Andrade, Mauro Freitas e Victor Dias. Estava licenciado o vereador Dr. Chiquinho. 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 outubro de 2018. 

 

 

Presidente 

1º Secretário                                                                                                                                   2ª Secretário 


