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

 

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

Belém, sob a presidência do vereador Toré Lima. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o registro de suas 

presenças. Iniciado o Horário do Expediente, não houve oradores. Passou-se então ao Horário de Liderança. Pela liderança do 

bloco Democracia Cristã – Avante, pronunciou-se o vereador Dr. Elenílson. Este disse estar impressionado e triste ao ver 

como algumas crianças portadoras do transtorno do espectro autista estão sendo discriminadas nas escolas. Esclareceu que 

estas pessoas têm dificuldade de manter a comunicação, evitando contato com outras. Assim, acabam sendo segregadas, 

afastadas do restante dos alunos. Defendeu ser necessário diminuir essa distância promovendo a preparação de professores e 

outros profissionais para que aprendam a lidar com os discentes portadores desse transtorno. Referiu ter ficado assustado ao 

saber que as mães de outras crianças comemoraram a saída de uma criança autista de certa escola. Em aparte, manifestou-

se o vereador Nehemias Valentim. Após este pronunciamento, os vereadores inscritos em livro específico para assumir a 

palavra declinaram de fazê-lo. O presidente Toré Lima encerrou então o Horário de Liderança e convocou os demais 

parlamentares a fazerem o registro de suas presenças. Não havendo quórum, aguardaram-se os dez minutos previstos 

regimentalmente para realização de nova verificação de presença. Findo este prazo, foi feita a nova verificação. 

Permanecendo a falta de quórum, o presidente encerrou a sessão às nove horas e vinte e dois minutos. Estavam licenciados 

os vereadores: Amaury da APPD, Bieco e Zeca Pirão. Justificaram suas ausências os vereadores: Blenda Quaresma, John 

Wayne, Delegado Nílton Neves, França, Gleisson, Mauro Freitas e Víctor Dias. Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenílson, pelo bloco Democracia Cristã – Avante; Marciel Manão, pelo bloco PMN – PR – PEN – Solidariedade; Sargento 

Silvano, pelo bloco PSD – PTC; Igor Andrade, Nehemias Valentim e Moa Moraes, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Dinelly, pelo 

bloco PSC – PPS; Marinor Brito, pelo PSOL; Simone Kahwage e Toré Lima, pelo PRB. 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 07 de novembro de 2018. 
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