Estado do Pará
Câmara Municipal de Belém

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

No vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal
de Belém, sob a presidência do vereador Zeca Pirão. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas
presenças. Inscritos para fazer uso da palavra, os vereadores Joaquim Campos e Zeca Pirão solicitaram adiamento de seus
pronunciamentos. Não havendo outros oradores, o presidente encerrou o Horário de Expediente e deu início ao Horário de
Liderança. Pela liderança do bloco MDB - PHS, Joaquim Campos declinou da palavra. Logo em seguida, assumiu a direção dos
trabalhos o vereador Mauro Freitas e, pela liderança do bloco PMN - PR - PEN - Solidariedade, Zeca Pirão lamentou a atual
situação política do país, onde vem prevalecendo a baixaria. Demonstrou empatia para com aquele eleitor que anulará seu voto,
por perceber e compreender o grande sofrimento da população com a falta de saúde, educação e saneamento básico. Falou
sobre a necessidade da construção um centro de diagnósticos em Belém. Reafirmou seu compromisso de fiscalizador público, na
cobrança junto à Prefeitura Municipal de Belém da construção de tal centro. Não havendo outra liderança inscrita presente à
sessão, o presidente perguntou se alguma outra liderança desejaria expressar-se, mas não se verificaram manifestações. O
presidente encerrou então o Horário de Liderança e 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. Findos os dez minutos determinados, fez-se a nova verificação. Permanecendo a ausência de quórum, o presidente
Mauro Freitas declarou então encerrada a sessão às nove horas e vinte minutos, convidando os demais parlamentares para a
sessão ordinária do dia 23/10/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Dr.
Elenílson, Mauro Freitas, pelo bloco Democracia Cristã - Avante; Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco PMN - PR - PEN Solidariedade; Sargento Silvano, pelo bloco PSD - PTC; Joaquim Campos, pelo bloco MDB - PHS; Nehemias Valentim, Moa
Moraes, pelo bloco PSB - PSDB - PTB; Fernando Carneiro, pela bancada do PSOL; Justificaram suas ausências os vereadores
França, Gleisson, Blenda Quaresma, Igor Andrade, John Wayne, Marinor Brito, Rildo Pessoa 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 22 de outubro de
2018.
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