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

 

No vigésimo sétimo 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 Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciado o Horário do Expediente pronunciou-se então a vereadora Marinor Brito e informou que acionará o Ministério 

Público Estadual a fim de obter informações sobre a liberação de funcionamento do lixão localizado no município de Marituba e 

que devido as péssimas condições não poderia estar ativo. Não houve oradores além dessa parlamentar e o presidente encerrou 

o Horário de Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Nenhum liderança discursou nesse horário por terem declinado ou 

não estarem presentes na sessão. O presidente encerrou o Horário de Liderança e solicitou aos vereadores que registrassem 

suas presenças em painel eletrônico. Não houve quórum. Aguardaram-se os dez minutos previstos no Regimento até a nova 

verificação de presença. Findo os dez minutos determinados, fez-se nova verificação de presença. Permaneceu a ausência de 

quórum, o presidente declarou então encerrada a presente sessão às nove horas e dezessete minutos, marcando outra para o dia 

28/08/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, pelo bloco DC – 

Avante; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – 

PTC; Moa Moraes,  pelo bloco PSB – PSDB – PTB;  Amaury da APPD, pelo bloco PC do B – PT;  Simone Kahwage, Toré Lima, 

pelo PRB; Fernando Carneiro, Marinor Brito, pelo PSOL; Justificaram suas ausências os vereadores Del. Nilton Neves 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 27 de agosto de 2018.     
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