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No quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal 

de Belém, sob a presidência da vereadora Marinor Brito. Esta solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças. Iniciou o Horário do Expediente. Marinor Brito declinou de seu direito de fazer uso da 

palavra neste horário. Em seguida a vereador Marinor Brito justificou a ausência do vereador Fernando Carneiro. Não 

houve outros oradores nesse horário e a presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de 

Liderança. Pela liderança do PSOL a vereadora Marinor Brito declinou da palavra. Pela liderança da oposição declinou 

de seu pronunciamento a vereadora Marinor Brito. Nenhuma liderança discursou nesse horário por não estarem 

presentes na sessão. A 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 vinte minutos, 

convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 05/09/2018 em horário regimental e em caráter ordinário, 

e para a sessão extraordinária para as doze horas do dia corrente, para discutir  o projeto que "Dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP, da Secretaria 

Municipal de Urbanismo - SEURB e da Unidade Coordenadora do Programa - UCP e dá outras providências" - de 

autoria da Prefeitura Municipal de Belém (processo nº 1114/18). Estiveram presentes os vereadores: Rildo Pessoa, 

pelo bloco DC – Avante; Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Marinor Brito, pelo PSOL; França, pelo 

PRB.Justificou sua Ausência o vereador Fernando Carneiro. 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 04 de setembro de 2018.     
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