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Câmara Municipal de Belém 

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

No décimo primeiro 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. Iniciado o Horário do Expediente, pronunciou-se o vereador Joaquim Campos. Este parabenizou os poucos 

vereadores presentes na sessão. Disse estar acompanhando e observando as dificuldades que alguns políticos vem enfrentando 

durante suas caminhadas nas comunidades. Alertou ser o motivo dessas dificuldades a rejeição generalizada por parte da 

população para com os políticos em virtude da grande quantidade de corruptos na política. Em seguida, a vereadora Marinor Brito 

declinou de seu direito de fazer uso da palavra neste horário. Não havendo oradores, a presidente permitiu o uso da palavra ao 

parlamentar que quisesse se expressar. Não houve manifestação. A presidente encerrou então 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, Marinor Brito também declinou de seu pronunciamento. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador John 

Wayne. Em seguida, pela liderança do bloco PSB - PSDB - PTB, Igor Andrade destacou e comentou reportagem do jornal Diário 

do Pará a respeito do roubo do aparelho auditivo de uma jovem estudante. Como profissional formado em fonoaudiologia há 

quinze anos, lamentou o ocorrido por compreender a importância do aparelho auditivo na vida dos portadores de surdez. Informou 

já existir uma campanha na internet através de redes sociais para tentar reaver o aparelho pertencente à estudante. Dando 

prosseguimento, o vereador Igor Andrade pela liderança do Governo declinou de seu tempo de fala. Nenhuma outra liderança 

manifestou-se depois. O presidente declarou então encerrado o Horário de Liderança e solicitou aos parlamentares o registro de 

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

verificação de presença. Findo os dez minutos regimentais, fez-se nova verificação de presença. Permanecendo a ausência de 

quórum, o presidente registrou então nominalmente a presença dos vereadores: Mauro Freitas, Rildo Pessoa, Moa Moraes, 

Nehemias Valentim, Igor Andrade, Fernando Carneiro, Marinor Brito, Marciel Manão, Fabrício Gama, Joaquim Campos, John 

Wayne, Adriano Coelho, Simone Kahwage e Toré Lima. Após este registro, o presidente declarou encerrada a presente sessão às 

nove horas e trinta minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 12/09/2018, em horário regimental e em 

caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas e Rildo Pessoa, pelo bloco DC – Avante; Moa Moraes, 

Nehemias Valentim e Igor Andrade, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Fernando Carneiro e Marinor Brito, pelo PSOL; Marciel Manão 

e Fabrício Gama, pelo bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade; Joaquim Campos e John Wayne, pelo bloco MDB - PHS; Adriano 

Coelho, pelo bloco PDT - PSL; Simone Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Justificaram suas ausências os vereadores 

Delegado Nilton Neves, Blenda Quaresma, Zeca Pirão, França, Gleisson, Gustavo Sefer e Victor Dias. Estavam licenciados os 

vereadores Dr. Chiquinho, Émerson Sampaio e Sargento Silvano. 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 11 de setembro de 2018.     
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