
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
 

 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA  
 

 
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às doze horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Belém sob 

a presidência do vereador Mauro Freitas que solicitou aos senhores vereadores que registrassem suas presenças no painel 
eletrônico. Havendo quórum, iniciou-se a discussão única e votação do projeto de lei que "Institui o bônus-moradia para a 
execução de obras e serviços de engenharia, no âmbito do Município de Belém, e dá outras providências" (processo nº 
2629/15). Não havendo oradores para a discussão, o projeto em pauta entrou em votação. Através de Questão de Ordem 
posta em votação e aprovada por unanimidade, o vereador Henrique Soares solicitou a votação em bloco e de forma 
simbólica dos artigos que não continham emendas. Após a leitura do projeto, entraram em votação em bloco e de forma 
simbólica os artigos sem emendas - artigos primeiros, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onze, 
doze, treze e quatorze. Tais artigos foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, após a leitura do artigo 
quinto com sua respectiva emenda, ele entrou em votação. Foi então aprovada com vinte e quatro (24) votos favoráveis e 
nenhum (00) contrário a emenda nº 251/2018 de autoria do vereador Gustavo Sefer. Posto em votação, o artigo quinto foi 
aprovado por unanimidade com vinte e três (23) votos favoráveis. Em seguida, o presidente Mauro Freitas comunicou a 
aprovação do projeto de lei que "Institui o bônus-moradia para a execução de obras e serviços de engenharia, no âmbito do 
Município de Belém, e dá outras providências". Aproveitando o ensejo, o presidente encerrou a presente sessão às doze 
horas e doze minutos. Estiveram presentes os senhores vereadores: Mauro Freitas, Dr.  Elenílson e Rildo Pessoa, pelo 
bloco PSDC - Avante; Zeca Pirão, Bieco, Fabrício Gama e Marciel Manão, pelo bloco PMN - Solidariedade - PEN - PR; 
Lulu das Comunidades, Sargento Silvano, Gustavo Sefer e Víctor Dias, pelo bloco PSD - PTC; Igor Normando e John 
Wayne, pelo bloco PMDB - PHS; Amaury da APPD, pelo bloco PC do B - PT; Paulo Bengtson, Gleisson, Nehemias 
Valentim, Moa Moraes e Igor Andrade, pelo bloco PSB - PSDB - PTB; Dinely, Wellington Magalhães e Celsinho Sabino, 
pelo bloco PSC - PPS; Henrique Soares e Adriano Coelho, pelo bloco PDT - PSL; França, Simone Kahwage e Toré Lima, 
pela bancada do PRB; Emerson Sampaio pelo PP. Estava licenciado o vereador Altair Brandão. Justificou sua ausência o 
vereador Delegado Nilton Neves. E 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, no Palácio Augusto Meira Filho, 
aos treze dias do mês de março de 2018. 
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