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No vigésimo nono 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 o vereador Rildo Pessoa 

que elogiou os funcionários desta Casa de Leis por trabalharem sempre com profissionalismo. Considera necessária a 

renovação na política através de comportamentos e ações, e não somente na aparência. Mencionou o projeto de lei 

que disciplina o estabelecimento e funcionamento dos cemitérios particulares de animais no Município de Belém, e dá 

outras providências, como sendo de grande importância para o Município de Belém por tratar-se de uma questão de 

saúde pública. Argumentou que muitos donos enterram seus animais em seus quintais por não existirem outras opções 

e sem perceber contaminam os lençóis freáticos. Não houve oradores além desse parlamentar e o presidente encerrou 

o Horário de Expediente e deu início ao Horário de Liderança. Pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, 

Rildo Pessoa  informou sobre o empenho de seu partido, o Avante, em renovar a política brasileira através da 

candidatura do vereador Dr. Elenilson à Deputado Federal. Externou ainda o desejo de ver seu partido eleger tanto um 

Deputado Estadual quanto um Deputado Federal, para com isso encerrar a polarização existente no Brasil atualmente, 

através do trabalho equilibrado de seus  candidatos. Dando prosseguimento a vereadora Marino Brito, pela liderança da 

Oposição e pela liderança do PSOL, declinou da palavra. Prosseguindo, nenhum outra liderança discursou por terem 

declinado ou não estarem presentes na sessão. Fundamentado nisso o presidente encerrou o Horário de Liderança. 

Instante em que o presidente solicitou aos vereadores o registro de suas presenças em painel eletrônico.O presidente 

registrou nominalmente a presença dos seguintes vereadores Del. Nilton Neves, Dr. Elenilson, Marciel Manão, Marinor 

Brito, Mauro Freitas, Rildo Pessoa e Toré Lima. 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. Momento em que presidente registrou nominalmente a presença dos vereadores Del. Nilton Neves, Dr. 

Elenilson, Emerson Sampaio, Igor Andrade,  Marciel Manão, Marinor Brito, Mauro Freitas, Nehemias Valentin, Rildo 

Pessoa,  Simone Kahwage e Toré Lima. Permaneceu a ausência de quórum, o presidente declarou então encerrada a 

presente sessão às nove horas e trinta minutos, marcando outra para o dia 03/09/2018 em horário regimental e em 

caráter ordinário, e outra em caráter especial em alusão ao Dia Municipal Consagrado a Nossa Senhora Santa Maria 

de Belém. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Rildo Pessoa, Dr. Elenilson, pelo bloco DC – Avante; 



Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – PR; Victor Dias, Nehemias Valentim, Igor Andrade, Moa 

Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Simone Kahwage, Toré Lima, pelo PRB; Marinor Brito, pelo PSOL; Del. Nilton 

Neves, pelo PDT - PSL; Emerson Sampaio pelo PP; Justificaram suas ausências os vereadores Amaury da APPD, 

Fernando Carneiro, França e Gleisson. 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 29 de agosto de 2018.     
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