
 

  
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE DESTINADA 
À POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 
2019/2020.  
 

 
    Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e onze minutos, reuniu-se 
a Câmara Municipal de Belém, oportunidade em que o Mestre de Cerimônias convidou para compor a Mesa as 
seguintes autoridades que dirigirão a presente sessão, membros da Mesa anterior, conforme determina a Lei 
Orgânica do Município de Belém e o Regimento Interno deste Poder Legislativo: Vereador Mauro Cristiano 
Freitas, Presidente deste Poder Legislativo; Vereador John Wayne Holanda Parente, 1º Vice-Presidente desta 
Casa Legislativa; Vereador Gleisson Oliveira da Silva, 2º Vice-Presidente; Antônio Oliveira de Lima, 1º 
Secretário; Elenilson José Santos da Costa, 2º Secretário; Cleoson Souza da Silva, 3º Secretário; Vereador 
José Maria de Souza Dinely 4º Secretário. Presentes ainda os senhores vereadores: Marciel Manão, Henrique 
Soares, Moa Moraes, Fernando Carneiro, Sargento Silvano, Igor Normando, Paulo Bengtson, Rildo Pessoa, 
Lulu das Comunidades, França, Victor Dias, Wellington Magalhães,  Fabrício Gama, Blenda Quaresma e 
Nehemias Valentim. Na seqüência, o Mestre de Cerimônia convidou todos para de pé, ouvirem a execução do 
Hino Nacional Brasileiro. Ato seguinte, o senhor vereador Mauro Cristiano Freitas assumiu a condução dos 
trabalhos, invocou as bênçãos de Deus, e declarou aberta a presente sessão de Posse da Nova Mesa 
Diretoria que dirigirá os trabalhos para o Biênio 2019/2020, eleita em sessão preparatória no dia 26/10/2017, 
nesta data empossada, e cumpridas todas as exigências da Lei Orgânica do Município de Belém e do 
Regimento Interno deste Poder, Resolução nº 15, de 16 de dezembro de 1992, e alterações posteriores. Em 
seguida, o Presidente Mauro Cristiano Freitas registrou a presença das seguintes autoridades: Capitão de 
Corveta Eduardo Ferreira (representando o 4º Distrito Naval), Neto Marques (Coordenador do Movimento 
Brasil Livre - MBL), Washigton Costa de Alburquerque (1º Suplente do Sr. Vereador Delegado Nilton Neves) e 
Pablo Farah (1º Suplente do Sr. Vereador Igor Wander Centeno Normando). Após esse registro, o presidente 
solicitou ao senhor Vereador Antônio Oliveira de Lima a leitura do Termo de Posse da Nova Mesa, logo após o 
Presidente convidou os integrantes da Mesa eleita para assinarem o Termo de Posse, composta pelos 
seguintes vereadores: Mauro Cristiano Freitas, Presidente; Gustavo Bemerguy Sefer, 1º Vice-Presidente; 
Simone Carole Campelo Kahwage dos Santos, 2º Vice-Presidente; John Wayne Holanda Parente, 1º 
Secretário; Henrique de Campos Soares Júnior, 2ª Secretário; José Emerson Campos Sampaio, 3º Secretário 
e vereador Amaury de Souza Filho, 4º Secretário. Neste momento o Vereador Mauro Freitas transfere a 
Presidência ao vereador Gleisson Silva. O Vereador Mauro Freitas assume a Presidência. Após o que, o 
senhor presidente os declarou empossados na forma da Lei. No ensejo, o senhor Presidente Mauro Cristiano 
Freitas na condução da presidência dos trabalhos convidou a Mesa para se desfazer a fim de ser, em seguida, 
recomposta com os seguintes vereadores, pertencentes a Nova Mesa: Gustavo Bemerguy Sefer, 1º Vice-
Presidente; Simone Carole Campelo Kahwage dos Santos, 2º Vice-Presidente; John Wayne Holanda Parente, 
1º Secretário; Henrique de Campos Soares Júnior, 2ª Secretário; José Emerson Campos Sampaio, 3º 



Secretário e vereador Amaury de Sousa Filho, 4º Secretário. Uma vez recomposta a Mesa, o Presidente 
concedeu a palavra aos vereadores: Sargento Silvano solicitou a nova Mesa Diretora um olhar especial para 
as reinvindicações dos guardas municipais, agradeceu a Deus por mais um ano e desejou uma boa 
administração à nova Mesa. Paulo Bengtson desejou a paz do Senhor a todos os presentes. Externou sua 
ideia de que as mudanças na sociedade partem de dentro de cada pessoa. Em tom de despedida agradeceu 
pela oportunidade que teve, nesta Casa de Leis, de aprender como vereador. Dr. Elenilson agradeceu a Deus 
por mais um ano que se encerra. Destacou a grande responsabilidade da nova Mesa Diretora para enfrentar 
os desafios da Município de Belém. Por fim, desejou sorte aos integrantes da nova Mesa bem como aos 
demais presentes. Ao término desse discurso o presidente registrou a presença do Vereador Delegado Nilton 
Neves e da senhora Nilda Paula (1ª Suplente do Sr. Vereador Gustavo Sefer). Dando prosseguimento aos 
Trabalhos, o presidente concedeu a Palavra ao vereador Igor Normando. Esse parlamentar parabenizou a 
nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém e desejou que a condução das atividade por ela exercida 
ocorra conforme foi, pela Mesa Diretora do biênio anterior. Fez um agradecimento especial aos vereadores e 
aos demais servidores da Câmara Municipal de Belém. Fabrício Gama parabenizou a antiga e a nova Mesa 
Diretora. Recordou todos a respeito da grande produtividade deste Poder Legislativo, sobretudo no que se 
refere às pautas de grande importância para a Cidade de Belém e que foram levadas a debate nos últimos 
dois anos. Toré Lima, agradeceu a Deus, congratulou os membros da nova Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Belém e exteriorizou seu desejo de que a mesma exerça uma boa administração. Desejou um 
excelente ano a todos. Gustavo Sefer declarou ter dado o seu melhor nos últimos dois anos como Vereador de 
Belém, visando sempre propiciar benefícios à seus munícipes, especialmente aqueles mais necessitados. 
Agradeceu aos servidores da Câmara Municipal de Belém por também contribuírem, através de seu trabalho, 
para o bem estar social. Também agradeceu aos vereadores por propiciarem importantes discussões, das 
quais participou com muita honra. Como Deputado Estadual eleito, prometeu dar continuidade em seu trabalho 
em benefício da população na Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Simone Kahwage saudou os 
membros da Nova Mesa Diretora, agradeceu aos servidores deste Poder Legislativo de quem recebe sempre 
muito carinho. Demonstrou seu orgulho de representante das mulheres, mas acima de tudo, defendeu o direito 
à igualdade entre homens e mulheres por suas competências. Deseja encontrar mais mulheres nos espaços 
destinados à Política. Pontua, porém, que a causa dessa presença seja exclusivamente os méritos e 
competências e não ao fato de serem mulheres. Finalizando, essa parlamentar agradeceu aos vereadores que 
elegeram a nova Mesa Diretora da qual faz parte. Fernando Carneiro após desejar um excelente ano aos 
presentes defendeu que a nova Mesa Diretora propicie uma Câmara Municipal mais autônoma na discussão 
de projetos de grande relevância para o Município de Belém, como por exemplo, o referente ao Orçamento 
Impositivo. Afirmou ser uma das características marcantes da Câmara Municipal de Belém sua pluralidade, ao 
mesmo tempo, demonstrou preocupação com o discurso proferido pelo novo Presidente da República em 
ocasião de sua posse, onde externa o desejo de combater ideologias. Este parlamentar pontua, entretanto, 
que o próprio Presidente é detentor de uma ideologia. Disse esperar da Nova Mesa Diretora uma postura 
distinta. Henrique Soares citou o filósofo grego Platão ao mencionar a importância da Política para a 
sociedade. Como vereador de cinco mandatos, parabenizou a postura de trabalho dos senhores vereadores 
nos últimos dois anos. Alegou estarem presentes na Câmara Municipal de Belém os melhores políticos. 
Emocionado, parafraseou Michelle Obama ao afirmar que “o homem não vale o que tem no Banco e sim o que 
faz pelos outros”. Emerson Sampaio agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente na sessão. 
Reconheceu a importância dos vereadores que elegeram a Nova Mesa Diretora da qual é integrante, dos 
funcionários de seu gabinete e dos servidores da Câmara Municipal de Belém. Sentiu-se honrado em fazer 
parte da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém. Bieco cumprimentou a antiga e a nova Mesa 
Diretora. Demonstrou seu orgulho em representar, como parlamentar, as pessoas de origem humilde oriundas 
da periferia de Belém. Emocionado, compartilhou com os presentes sua trajetória de conquistas como cidadão 



e parlamentar. Atribuiu à presença de Deus em sua vida tudo o que conquistou. Amaury da APPD saudou os 
presentes. Disse ter estado atento aos discursos dos parlamentares que o antecederam, e que estes 
despertaram nele algumas lembranças do início de sua jornada na construção de um movimento em prol das 
necessidades das pessoas com deficiência. Como parlamentar assumiu a responsabilidade de contribuir de 
forma decisiva na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Informou ter recebido em diversas ocasiões 
convites para compor a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém, mas recusou por não se sentir ainda 
preparado para tal desafio. Nessa ocasião, entretanto, assume tal responsabilidade como integrante da Mesa 
Diretora para o biênio 2019/2020, de contribuir de forma decisiva no cumprimento das medidas que 
respondam aos anseios da população. Nesse sentido, sua conduta será sempre pautada pela ética e 
responsabilidade social. Delegado Nilton Neves parabenizou os integrantes da Mesa Diretora e relembrou 
brevemente sua trajetória de delegado até tornar-se parlamentar. Demonstrou sua esperança no Presidente da 
República Sr. Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, após a Mesa registrar a presença do ex-vereador da 
Câmara Municipal de Belém senhor Paulo Queiróz,  assumiu a direção dos trabalhos o vereador Gustavo 
Sefer. Este por sua vez concedeu a palavra ao Vereador Mauro Freitas. Mauro Freitas primeiramente 
agradeceu a Deus e em seguida a seus companheiros parlamentares da Câmara Municipal de Belém. Fez 
uma retrospectiva dos acontecimentos que guiaram-no até sua entrada neste Poder Legislativo, em um 
primeiro momento como assessor, depois como Vereador e finalmente como Presidente da Mesa Diretora por 
dois mandatos consecutivos. Demonstrou estar honrado em ter sido, até a presente data, o único parlamentar 
da história da Câmara Municipal de Belém a angariar o feito de comandar a Mesa Diretora desse Poder por 
duas vezes consecutivas. Recordou com carinho os conselhos que recebeu quando de sua entrada neste 
Poder, que diziam ser, a Câmara Municipal de Belém uma verdadeira Escola na qual este parlamentar teria 
muito a aprender. Constatou na prática a legitimidade de tais conselhos. Fez um agradecimento especial a sua 
família por serem combustível e darem o apoio necessário para continuar trabalhando. Informou com orgulho 
aos presentes, do título recebido pela Câmara Municipal de Belém de ser uma das mais produtivas dentre as 
Casas de Leis do País. Para esse parlamentar tal honraria reflete a responsabilidade e a seriedade do trabalho 
desenvolvido neste Poder Municipal. Desejou sorte à administração do novo Governador do Estado, senhor 
Hélder Barbalho bem como à administração do novo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Sob o 
mandato de Jair Messias Bolsonaro espera sobressair o protagonismo dos municípios ao invés de Brasília. Por 
fim, saudou carinhosamente aos servidores da Câmara Municipal de Belém nas pessoas da senhora Ellen 
Farache (Diretoria Legislativa) e do senhor Álvaro Jorge Bezerra de Castro (Serviço de Controle de 
Pagamento - SECOP) e desejou um feliz ano novo a todos. Subsequentemente,  reassumiu a direção da Mesa 
o Vereador Mauro Freitas e convidou todos para de pé, ouvirem a execução do Hino da Cidade de Belém. 
Após o que, declarou encerrada a presente sessão às dezessete horas e dez minutos. E eu, segundo 
secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara 
Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, ao 01 de 
janeiro de 2019. 
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