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No décimo nono 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-se o Horário do Expediente. A única inscrita no Livro de Expediente que 

estava presente à sessão, a vereadora Marinor Brito, solicitou adiamento de seu pronunciamento. Não havendo outros 

oradores, 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, também declinou de sua fala a vereadora 

Marinor Brito. Não havendo outra liderança inscrita presente à sessão, a presidente perguntou se alguma outra 

liderança desejaria expressar-se, mas não se verificaram manifestações. A presidente encerrou então o Horário de 

Liderança. Em seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Dr. Elenílson. Este solicitou aos demais 

parlamentares que registrassem suas presenças no painel eletrônico. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez 

minutos previstos regimentalmente até a nova verificação de presença. Findo os dez minutos determinados, fez-se a 

nova verificação. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente Dr. Elenílson declarou então encerrada a sessão 

às nove horas e vinte minutos, convidando os parlamentares para a sessão ordinária do dia 24/09/2018, em horário 

regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. Elenílson, pelo bloco DC – 

Avante; Marinor Brito, pelo PSOL; Blenda Quaresma, pelo bloco MDB - PHS. Justificaram suas ausências os 

vereadores Altair Brandão, John Wayne, Rildo Pessoa, Amaury da APPD, Paulo Bengtson, Gleisson, Delegado Nilton 

Neves, Emerson Sampaio, Fabrício Gama, Fernando Carneiro, França, Víctor Dias e Zeca Pirão. 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 

19 de setembro de 2018. 
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